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Ali Sefa Dede, 1947 yılında, Giresun vilayetinin Aluçra
kazasının Kayacık köyün de dünyaya geldi.
Ali Sefa Dede´nin soyu Güvenç Abdal ocağından gelme pir
kayıplar ve Alişan Dede´ler olarak geçmektedir.
Daha çocuk yaşta tercihini Ehlibeyt´in haklı davasına sahip
çıkmak için yaptı. Bu tercihin gereği olarak Ehlibeyt yoluna
hizmetini sürdürmeye devam ediyor.
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Giriş
Kitabımız da, Alevilikte günlük ne dua edilmelidir? Gönül
abdestimiz alınmıştır fakat yalan dünya üzerindeki abdestimiz
nasıl alınmalıdır? Aleviligin özü ve inancı Cem ibadeti nasıl
yapılır ve hangi Ayetler doğrultusun da bu Cem ibadeti
Kur´an-ı Kerim de onaylanmaktadır?
Dünyadan göçen
canlarımıza Telkin nasıl verilir? Cenaze abdesti nasıl aldırılır?
Cenaze ibadeti alevilikte nasıl olur ve hangi dualar okunur?
Mahşer yerinde ve Kıyamette neler yaşanacak? Hepsi Ayetler
doğrultusunda anlatılmaktadır.
Ehlibeyt yolunun hizmet niferi olan yazarımız Ali Sefa Dede
bizlere alevilikte yapılan ibadetleri karınca kararınca
anlatmıştır.
Bazı cahil insanlar Cem ibadetimizi ibadetten saymamaktadır,
yazarımız Cem ibadetinin Kur´an-ı Kerim de ki yerini
belirtmiştir. Kimileri aleviler abdest almaz, onların hiç birşeyi
bu yüzden yenmez diye tanımlarken, biz alevilerin abdestsiz
olmadığı açık bir şekil de görülmektedir.
Aleviler her ibadeti Hakk ve O´nun Ehlibeyt´i doğrultusunda
Kur´an´a uygun bir şekilde yaparak, bize yapılan tüm iftiralara,
haksızlıklara, zulümlere karşı diyoruz ki: “İslamiyetin özü biz
alevilerin ibadetleridir”
Şimdi yazarımızın kaleminden Alevilik ibadetlerinin nasıl
yapıldığını okuyalım.
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1. MAKANE
Bismillahirrahmanirrahiym.
Ey Velayet mülkünün sahibi Şah-ı Merdan, Sen kutbul
aleminin hükümdarısın. Emirülmü´minin İmam-ı Şah-ı Merdan
Aliyel Mürteza´mıssın. Sana önce sonsuz salat ve selamlar
olsun. Cenabı Allah-u Teala seni kendi Kudret nurundan
yarattı. Velayet nurunun hükümdarlığını sana verdi. Kalu´nun
Belu´nun, Sıtretül Müntaha´nın hükmü senin elindedir. Sen
Bismillahın ´B´ nin altındaki Cenabı Allah-u Teala´nın Kudret
nurunun velayet noktasısın. Sen Cenabı yüce Allah´ın
müminler üzerindeki hüccetisin. Sen Kur´an-ı Natık´sın, sen
Ebul Turab´sın (toprağın atasısın). Senin divanı derğahına
kapına geldik, eşiğine yüzler sürüyoruz, bizleri kapında bir
talibin olarak kabul eyle. Senden arzumuz, niyazımız budur
(Allah Allah).
2. MUHAMMED´İN
Ey Cenabı Hz. Allah-u Teala´nın iki cihan serveri Nübüvvet
nurundan yarattığı, Ey Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.), sana
da tüm kalbimizle inandık, iman eyledik. Şah-ı Merdan´ı
İmam´ımız, seni de Resulullah Peygamber´imiz olarak tüm
kalbimizle ve tüm benliğimizle kabul eyledik. Sizlere yüce
Tanrı huzurunda ikrar ve söz verdik. Sizler ruzi mahşer günü
her iki cihanda tüm yaratılan 18 bin alemlere şefaat
eyleyeceklerimizsiniz. Bizler de şimdiden Nübüvvet nuru
kapınıza geldik. Hz. Ehlibeyt´in hürmeti hakkı için, nasıl ki;
Şah-ı Merdan´dan bizleri talipliğe kabul eylemişse, Ya
Resulullah Sen de bizleri ümmetin olarak kabul eyle. Yüzümüz
yerde, özümüz darda, senden aşk-ı niyazımız budur, kabul ve
makbul eyle (Allah Allah).
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3. EBA AHADİN
Ey Cenabı Hakk´ın Hidayet nuru Hz. Fatımatı Zehra Anne, sen
ki Cenabı Hz. Hakk Teala tarafından Şehitlerin Anne´si olarak
şereflendirildin. Tüm müslüm olan yer ve gök ehlinin şefaatkanı oldun. Gökyüzündeki meleklerin, hurilerin, kılmanların,
feriştahların tümünün şefaatkanı oldun. Tüm melekler ve gök
ehli Adem´den önce sana secde eylediler, Sen meleklerin
secdeğahısın.
Biz yol evlatlarının hem secdeğahı, hem de kıbleğahısın. Medet
mürvet dedik, Hidayet nurun olan kapına geldik. Bizleri Hz.
Ehlibeyt´inin hürmeti hakkı için yolunun ve kendinin evlatların
olarak kabul ve makbul eyle. Sana ve senin yol evlatlarına
hizmet edeceğiz, bu dileklerimizi ve niyazlarımızı kabul eyle.
Şah-ı Merdan Aliyül Mürteza efendimizin bizleri talibliğine
kabul ettiği gibi, Hz. Muhammed Mustafa bizleri ümmet olarak
derğahına aldığı gibi, sen de o gönüller sultanları gibi bizleri
divanı derğahına yol evlatların olarak kabul eyle. Senden aşk-ı
niyazımız budur (Allah Allah).
4. Min
Ey Cenabı Hakk´ın İnayet nuru İmam-ı Hasan-ı Mücteba, sana
gönül vererek, niyaz ederek, İnayet nurun olan kapına geldik.
İnayeti Allah´tan, rahmeti senden bekleriz. Cennetin sekiz
uçmağının hükümdarısın, şehitler öncüsüsün, müminlerin
kıbleğahısın, sana bağlanıp, İnayet yoluna hizmet etmeye
geldik. Hz. Ehlibeyt´in hürmeti hakkı için dileklerimizi ve
niyazlarımızı kabul buyur, ellerimizi boşa çıkarma.
Bizler Şah-ı Merdan İmam-ı Ali´ye talip, Hz. Muhammed
Mustafa´ya ümmet, Hz. Fatıma-tı Zehra Anne´ye yol evladı
olduk. Senin kapında da muhip olmaya geldik. Bizi muhibin
olarak kabul eyle Sen´den aşk-ı niyazımız budur (Allah Allah) .
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5. Ricaliküm
Ey Cenabı Hakk´ın Kudret nurunu, Velayet nurunu, Hidayet
nurunu, İnayet nurunu ve Rahmet nurunu bağrında taşıyan,
Cenabı Hakk´ın tüm nurlarının ana kaynağı, başımızın tacı,
gönlümüzün sultanı, Hakk Muhammed Ali yolumuzun nurlu
meşalesi. Ya İmam Hüseyin´imiz, sana canlarımızı kurban
eylemeye, ruhlarımızı feda eylemeye, kalplerimizi teslim eylemeye, gönüllerimizi nuruna belemeye geldik. Sana canımız,
ruhumuz, kalbimiz, gönlümüz, bütün benliğimiz feda olsun.
Kerbela´da dökülen her damlası mübarek ve kutsal olan kanın
ile kalplerimize Velayet nurunu, gönüllerimize Hidayet nurunu,
sinelerimize Nübüvvet nurunu, yüreklerimize İnayet nurunu,
bağırlarımıza Rahmet nurunu, canlarımıza İmamet nurunu,
ruhlarımıza Kudret nurunu taşıdın. Hakk Teala ile bütünleşmemize, Cenabı Hakk´a ve hakikate teslim olmamıza vesile
önder ve rehber oldun. Sana ve senin evladı eyaline, seninle
kanlı Kerbela´da, Hz. Allah yolunda şehit olan tüm canlarımıza
salat, selam ve rahmet dileklerimizi iletiyoruz.
Senin nurlu ve Kudret Kandili ile ve şehit kanlarıyla
aydınlattığın Hakk ve hakikat yolunda topal karınca misali
ilerleyip, rahmet kapına geldik. Tekbirlenmiş kurbanlar misali
sana kurban olmaya geldik. İki cihanda da sana ve senin yoluna
hizmet etmeyi kendimize büyük vazife ve şeref sayıyoruz.
Sonsuza kadar sizlerin izinizde yürümek için Cenabı Hakk´ın
huzurunda Tevella ve Teberra ikrarı verdik. Sana daima dost
olmaya, dost kalmaya ve hizmet etmeye geldik. Hz. Şah-ı
Merdan İmam Ali efendimize talip, Hz. Muhammed Mustafa
efendimize ümmet, Hz. Fatıma-tı Zehra Anne´miz evlat ve Hz.
Hasan-ı Mücteba efendimiz muhip olarak bizleri kabul ettiler.
İnşallah sen de bizleri kapında dost ve yol evladın olarak kabul
edersin. Kerbela şehitlerimizin mübarek hatırı şerifleri hürmeti
hakkı için kapına geldik. Senden arzu ve dilekleğimiz aşk-ı
niyazlarımız budur.
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Arzu ve dileklerimizi İstanbul´da şehit olan iki masum yavruların Hz. Seyit Ali Hüseyin´in ve Hz. Sakine Anne´nin hürmeti
hakkı için kabul eyle. Sana yalvararak açtığımız ellerimizi geri
çevirme (Allah Allah).
6. Velakin Resulullah
Ya Rabb, bizler senin beşer kulların, Hz. Muhammed Mustafanın sadık ümmetleriyiz. Hz. Şah-ı Merdan´ın sadakatli talipleriyiz. Hz. Ehlibeyt´in sadakatli muhibleriyiz, 12 İmam´ların
sadakatli yarenleriyiz, Kerbela şehitlerimizin, Kerbela esirlerimizin, İmam Hüseyin´in dostları ve O´nun haklı davasının
takipçileriyiz. İstikametimiz karınca kararınca doğru, hizmetlerimiz henüz çok az ve yeterli derece de değil. Yolumuz da,
ikrarımız da, hizmetimizde başarıya ulaşabilmemiz için Hz.
Ehlibeyt´in hürmeti hakkı için sen bizlere yardım eyle (Allah
Allah).
7. ve Hatemenne beyyine ve kan Allah-u bi küllü şeyin
Alima
İlahi Ya Rabb, Mirac gecesi Hz. Muhammed´in Sitretül
Münteha da hatemi arslanın ağzına atarak sana kavuşmanın
heyecanı ile Kudretül ayında Velayet nurumuz Şah-ı Merdan
İmam-ı Emirülmü´minin Hz. Aliyel Mürteza´nın sırlarına vakıf
oldu. Aralarında geçen o mübarek aşkı muhabbetin hürmeti
hakkı için yolumuzu, erkanımızı, inancımızı, zalimlerin
zulmünden, bizleri kafirlerin iç ve dış yezitlerin şerrinden
kurtar (Allah Allah).
Sadakallahül Azim Amenne ve Ementü Billahir Kerim
Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesufune ve selamün
Aliyel mürseline ve Alihim vel hamdü lillahi Rabbil alemine
lil fatiha Hz. Ehlibeyt´e selavat selavatı şerife verilir.
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Mümünlerin Günlük İbadeti
Bismillahirahmanirrahiym.
Rahman ve rahim olan Allah´ın adı ile ya Rabbi sana ibadetime
başlıyorum denerek, Cenabı Hakk´ın Kudret divana durur.
O
divan
da
3
defa
´ihlas
suresi´
okunur;
Bismillahirahmanirrahiym
Kul
hüvallahü
ehad
allahüssamed lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu
küfüven ehad´.
Cenabı Hakk´ın divanında bulunan Hz. Velayet nurumuz Şah-ı
Merdan Emirülmü´minin İmam-ı Ali´nin adına, onun divanı
derğahında niyet edilir. O Velayet mülkünün sahibinin
divanında
da
3
defa
´Ayetel
Kürsü´
okunur:
Bismillahirahmanirrahiym. Allahü la ilahe illa, Hüve el
hayyülkayümü, La te´huzühü sinetün, Ve la nevmün lehu
ma fiyssemavati, Ve mafiyl´ardı, Menzelleziy yeşfe´u, İn
dehu illa biiznihi ya´lemü, Ma beyne eydiyhim, Ve ma
halfehüm, Ve la yuhiytüne bişey´in min´ilmihi, İlla bima
şae, Vesi´a kürsiyyühüssemavati vel´arda, ve la yeüdühu
hıfzuhüma, Ve hüvel ´Aliyyül ´aziymü.
Cenabı Hakk´ın Hidayet nuru Hz. Fatıma-tı Zehra Anne´mizin
adına onun divanı derğahında 3 defa ´Fatiha süresi (Elham
suresi)´ okunur;
Bismillahirahmanirrahiym. Elhamdü lillahi Rabbi´l´Alemiyn. Errahmanirrahiym. Maliki yevmiddiyn. İyyake
na´büdü, ve iyyake neste´ıyn. İhdinassıratalmüstakiym.
Sıratalleziyne en´amte aleyhim ğayrilmağdubi ´aleyhim
veladdalliyn.
İki cihan selveri Hz. Nübüvvet nurumuz Muhammed Mustafanın divanına durulur, ´Bakara suresi 1. ayetten 8. Ayete´ kadar
olan bölüm 3 defa okunur;
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Bismillahirahmanirahiym. Elif lam miym. Zalikel kitabü,
la reybe fiyhi, hüden lilmüttekıyn. Elleziyne yü´minüne
bilğaybi, ve yükıymünessalate, ve mimma rezaknahüm
yünfiküne. Velleziyne yü´minüne bima ünzile ileyke ve ma
ünzile min kablike, ve bil´ahıreti hüm yukınüen. Ülaike ´ala
hüden min rabbihim ve ülaike hümülmüflihüne. İnnelleziyne keferü sevaün aleyhim eenzertehüm em lem
tünzirhüm la yü´minüne. Hatemallahü´ala kulübihim ve
´ala sem´ihim ve ´ala ebsarihim ğışavetün, ve lehüm
´azabün ´azıymün.
İnayet nurumuz İmam Hasan-ı Müctaba´nın divanına durulur. 3
defa ´Nasr süresi´ okunur; ´Bismillahirahmanirrahiym. İza
cae nasrullahi vel feth(u). Ve raeytennase yedhulünefi
dinillahi efvace. Fe sebbih bihamdi rabbikevestağfirhü.
İnnehü kane tevvaba´.
Sonra Cenabı Hakk´ın Kudret nurunu, Velayet nurunu, Hidayet
nurunu, Nübüvvet nurunu, İnayet nurunu ve Rahmet nurunu ve
bir fiil cümle nurları bağrında toplayan cümle melek ve
feriştahların önünde saygı ile eğilerek tefaf eyledikleri, şehitler
serdarı Hz. İmam-ı Hüseyin´in divanı derğahına yüzler
sürülerek şehitler divanın da dara durulur.
Hz. Hüseyin´in divanı derğahında ´Ali İmran süresi 16. ayetten
başlıyarak 20. Ayete´ kadar tüm Kerbela şehitlerimiz adına, bu
ayet 3 defa okunur; Bismillahirahmanirahiym. Elleziyne
yükülüne rabbena innena amenna fagfirlena zünübana ve
kına´azabennari. Essabiriyne, vessadikıyne velkanitiyne,
velmünfikıyne, vel müstagfiriyne bil´eshari. Şehidallahü
ennehu la ilahe illa hüve velmelaiketü ve ülül´ılmi kaimen
bilkıstı, la ilahe illa hüvel ´aziyzülhakiymü. İnneddiyne
´ındallahil´islamü, ve mahtelefelleziyne ütülkitabe illa min
ba´di ma caehümül´ılmü bağyen beynehüm, ve men yekfür
biayatillahi feinnallahe seriy´ulhisabi.
13
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Sonra Hz. İmamet nurlarımız 12 İmam´ların divanına varılır.
12 İmam´larımız;
Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz.
Şah-ı Merdan Aliyül Veliyullah a.s.,
Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz.
İmam Hasan-ı Müctaba a.s.,
Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz.
İmam Hüseyin´i Deşti Kerbela a.s.,
Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz.
İmam Zeynel Abidin a.s.,
Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz.
İmam Muhammet Bakır a.s.,
Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz.
İmam Caferi Sadık a.s.,
Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz.
İmam Musa´yı Kazım a.s.,
Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz.
İmam Aliyül Hulki Rıza a.s.,
Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz.
İmam Muhammed Taki a.s.,
Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz.
İmam Aliyül Naki a.s.,
Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz.
İmam Hasan-ül Askeri a.s.
ve Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali
Kaim Hz. İmam Muhammed Mehdi a.s.
sahibi zaman kutbi devran tamamı 12 İmam´lar rahmetle anılır
ve 12 imamlarımızın her birinin mübarek isimleri için bir defa
´İhlas suresi´ ve bir defa da ´Fatiha süresi´ okunur.
Sonra Kerbela esirlerimizin ve Kerbela´da kafir yezitlerin
ellerine esir düşen annelerimizin, bacılarımızın, kardeşlerimizin, ninelerimizin kundaktaki bebelerimizin ruhları için 15
defa ´Kevser süresi´ okunur;
14
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´Bismillahirahmanirrahiym. İnna a’taynakel-kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel ebter´.
Daha sonra Kerbela´da lanet yezitlerin eline esir düşen, Hz.
İmam-ı Hüseyin´in iki yavrusu, zalim Yezit tarafından
kostantina kıralına gönderilmişti.
Yezit: ´Ben Hz. Muhammed Ali´nin soyunu dünyadan
kaldırdım ve onları kuzu gibi boğazladım. Elim de tutsak
bulunan iki esir bebelerini de sana gönderiyorum, onları da sen
öldür de hep beraber Hakk, Muammed, Ali soyunu dünyadan
kaldırmış olalım´ demişti.
O sabu, masum yavrular Kerbela´dan sonra da esir düşüp de
İstanbul´a kostantina kıralının zindanlarına atılıp orda şehit
oluncaya kadar ağızlarına bir yudum su değmeden o karanlık
zindanlarda bin bir korku içinde şehit olup gitmişlerdir
(Türbeleri İstanbul Koca Mustafa Paşa son durak Sünbül Baba
camisi avlusundadır). O masum yavrularımızın divanı derğahında da 3´er defa Nas ve Felak süreleri okunur;
´Bismillahirahmanirrahiym. Kul e´uzü birabbinnasi. Melikinnasi. İlahinnas. Min şerrilvesvasilhannas. Ellezi yüvesvisü fi sudürinnasi. Minelcinneti vennas.
Bismillahirahmanirrahiym. Kul e´üzü birabbilfelak. Min
şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza vekab. Ve min
şerrinneffasati fil´ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.
okumalıyız.
Sonra tüm yaratılan 18 bin alemlerin niyetine; Hz. Allah´ın
sadakatli kullarının, Hz. Muhammed Mustafa´nın sadakatli
ümmetlerinin, Hz. Şah-ı Merdan İmam-ı Ali´nin sadakatli
taliplerinin, Hz. Ehlibeyt´in sadakatli muhiplerinin, Hz. 12
İmam´lara sadakatli yar, Hz. İmam-ı Hüseyin´e ve Kerbela
şehitlerimize sadakatli dostlarımız adına 3 defa ´ihlas´ ve 3
defa da ´Fatiha Suresi´ okunur.
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İsimlerini zikir ettiğimiz canlarımız için, Anadolu´ya, Hz.
Ehlibeyt´in ve Hakk´ın davasını taşıyan Hz. Hünkar Hacı
Bektaş-i Veli efendimizin, 88 bin Rum erenlerinin, 99 bin
Horasan pirlerinin 100 bin Gaip erenlerinin ruhları için de 3
defa ´ihlas´ ve 3 defa da ´Fatiha Suresi´ okunur.
Bütün bu isimlerini saydığımız nebilerin ruhları için;
Bismillahirahmanirrahiym. Makane, Muhammedin, Eba
ahadin, min ricaliküm, Velakin Resulullah ve Hatemenne
beyyine ve kan Allah-u bi küllü şeyin Alima. Sadakallahül
Aliyül Azim Amenne ve Ementü Billahir Kerim Sübhane
Rabbike Rabbil izzeti amma yesufune ve selamün Aliel
mürseline ve Alihim vel hamdü lillahi Rabbil alemine lil
fatiha Hz. Ehlibeyt´e selavatı şerife verilir; Bismillahirahmanirrahiym. Allahümme salli ala Seyyidine Muhammedin
ve ala Ali Seyyidine Muhammedin kema salleyte ala
İbrahiyme ve ala Ali İbrahiyme inneke hamiydün meciyd.
Bismillahirahmanirrahiym. Allahümme barik ala Seyiddine Muhammedin ve ala Ali Seyyidine Muhammedin
kema barekte ala İbrahiyme ve ala Ali İbrahiyme İnneke
hamiydün meciyd.
Hak la ilahe ille Allah, Hak birsin Muhammeden Resullullah. Muhammed´e selavat, sella Aliyle Seyyidin, nurunan
Muhammed. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve
ala Ali seyyidine Muhammed vel eshedü bi Hakk´ın vel
Fatıma, vel Hasan-ı, vel Hüseyin´i vel Ali eshabı evladı
ecmain.
Aliyün Veli yullah, Veliyün Ali yullah, Hüvel evveli, vel
Ahiri, vel Zahiri, Hüvel Batını ve Hüvel bi küllü şeyin Ali
yül azim.
Bu duaların bitiminden sonra aşağıdaki duaya devam edilir:
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Ey yerleri, gökleri ve 18 bin alemleri Hz. Kudret nuru
Ehlibeyt´in hürmeti hakkı için yaratan yüce Tanrı´m, önce sana
sonsuz şükürler ve hamdu senalar olsun ki bizleri kendine kul
olarak kabul ettin ve senin divanı derğahında dua yapmamıza,
senin ve Ehlibeyt´inin adını anmamıza izin verdin. Sana yedi
kat yerlerden, yedi kat göklere kadar yaratmış olduğun bütün
mahlukatların ömürlerinin sonlarına kadar alıp vermiş oldukları
nefeslerin sayısınca, milyarlarca defa sonsuz şükürler ve
hamdu senalar olsun.
Ehlibeyt´ine sonsuz salat ve selamlar olsun ki, bizleri ahır
zaman Peygamber´imiz iki cihan serveri Hz. Nübüvvet
nurumuz Muhammed Mustafa efendimize ümmet, Velayet
nurumuz arşın kürsün levhin kalemin, 18 bin alemlerin Velayet
mülkünün sahibi, şehitlerin atası, şehit Emirülmü´minin, Hz.
Haydar-ı Kerrar, Ebul Turab, Şah-ı Merdan İmam-ı Ali
Murtaza efendimize talip, Kur´an-ı Natık, şehitlerin Anne´si,
anneler sultanı, kadınlar şefaatkanı Hz. Hidayet nurumuz
Fatıma-tı Zehra Anne´mize yol evladı, İnayet nurumuz,
Cennetin sekiz uçmağının anahtarlarının sahibi, şehitler öncüsü
İmam-ı Hasanı Mücteba efendimize muhip, şehitler serdarı,
şehitler şefaatkanı, arşın kürsün levhin kalemin 18 bin
alemlerin saygı ile önünde kıyam ettiği, şehit Rahmet nurumuz
Şah İmam-ı Hüseyin´i Deşti Kerbela efendimize dost, İmamet
nurlarımız 12 İmam´lara yar, 124 bin Peygamberlerimize ve
dört büyük Hakk kitaba taraftar olarak kabul edip, bizleri bu
güzel ve ulu yolumuzdan kendine sadık kul kabul kılarak, seni
sevenlerin sevgisini kalplerimize verdiğin için ya Rabbi,
Kerbela da İmam-ı Hüseyin´imiz mashar altında iken,
yavruları, sevdikleri bir bir şehit olurken, çadırlar yağmalanırken duyduğu acıların oranınca, İmam-ı Hüseyin´imizin,
Kerbela şehitlerimizin ve Kerbela esirlerimizin döktükleri göz
yaşlarının diyetince sana sonsuz şükürler olsun.
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Bu okumuş olduğumuz Kur´an´lardan, yapmış olduğumuz
secdelerden, durmuş olduğumuz darlardan, vermiş olduğumuz
hizmetlerden, yedirmiş olduğumuz lokmalardan dolayı hasıl
olan bu sevabları, Ya Rabb senin bizzat kendi Kudret nurundan
yaratmış olduğun Hz. Ehlibeyt´ten olan Velayet nurumuz Şah-ı
Merdan İmam-ı Ali (a.s.) efendimizin, Hidayet nurumuz
şehitler annesi şehit Fatıma-tı Zehra (a.s.) Anne´mizin,
Nübüvvet nurumuz iki cihan selveri Hz. Muhammed Mustafa
(s.a.v.) efendimizin, İnayet nurumuz İmam-ı Hasan-ı Mücdeba
(a.s.) efendimizin, Rahmet nurumuz şehitler serdarı Şah İmam
Hüseyin´i Deşti Kerbela (a.s.) efendimizin, senin rahmetin
İmamet nurlarımız 12 İmam´larımızın, 14 Masumu Paklarımızın, 17 Kemer Best´lerimizin, Kırklar´ımızın, Kerbela
şehitlerimizin, Kerbela esirlerimizin, Kerbela´da esir düşüp
İstanbul´da şehit olan İmam-ı Hüseyin´in her iki yavrusu Seyit
Ali Hüseyin efendimizin ve Sakine Anne´mizin mübarek
ruhlarına hediye eyledik Sen kabul ve makbul eyle ya Rabbi.
Ayrıca Şehitler serdarı Hz. İmam-ı Hüseyin´imizin, Ali
Askar´ımızın, Ali Ekber´imizin, Abdullah´ımızın, Kasımımızın, Celal Abbas´ımızın, Hür şehidimizin, Habib´imizin,
Vahab´ımızın ve Kerbela´da şehit düşen 73 şehidi şuhadalarımızın, Düldül´ümüzün, Zülcenah´ımızın, Ukap´ımızın
mübarek ruhlarına da hediye ettik Sen kabul ve makbul eyle ya
Rabbi.
Kerbela´da esir düşen Zeynep Anne´mizin, İmam Zeynel
Abidin canımızın, Sakine Anne´mizin, Seyit Ali Hüseyin
canımızın, Şehriban-u Anne´mizin, Şirin Anne´mizin ve
Kerbela olayından sonra mateme gelen ve Fatıma-tı Zehra
Anne´mizin acılarını onun ile mahşere kadar paylaşacak olan
Ümmü Gülsüm Anne´mizin, Asye Anne´mizin, Kadıncık
Anne´mizin, Meryem Anne´mizin, Sara Anne´mizin, Haticeti
Kübra Anne´mizin, Güruhu Naci Anne´mizin ve Fatıma-tı
Zehra Anne´mizin kendisinin ve cemiy cümle canlarımızın
mübarek ruhlarına da hediye eyledik Sen kabul ve makbul eyle.
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Küfe´de şehit düşen Müslüm Akil´e, onun şehit düşen iki
masum yavrusu İbrahim ve Muhammed´e, Hani´ye, Meşhur´a,
Tavva hanıma, Muhammed Kesir´e, Kayıs´a, 7 oğlunun başını
İmam Hüseyin için şehit veren Keşiş canımıza ve oğullarına,
Hz. Hamza´ya, Caferi Teyyar´a nice isimsiz şehitlerimize,
Ahmedi Muhtar´a, Ahmedi Zemci´ye, Eba Müslüm efendimize
ve silah arkadaşlarına, Hz. pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-i
Veliyyullah, 88 bin Rum Erenleri, 99 bin Horasan Pirleri, 100
bin Gaip Erenleri´ne, Pir Sultan Abdal´a, Güvenç Abdal´a,
Battal Gazi´ye, Hüseyin Gazi´ye, Kızıl Deli, Keçeci Baba,
Koçubaba, Haydar Sultan, Hasan Dede, dili kesilerek asılan
Hasan Hüseyin cana, Yunus emre, Taptuk Emre, Yemen
çöllerinde Veysel Karani´ye, Abdal Musa, Hıdır ve Hızır a.s.,
Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve Cibril a.s.efendilerimize,
Nesimi Hazretleri, Virani Hazretleri, Divani Hazretleri, Manzur
Hazretleri, Selman-ı Pak, Abuzer Gaffari, Gamber, Dilfiruz,
Malih Ejder, Lokman Perende, Ahmed Yesevi, Müseyip Gazi,
Balım Sultan, Mürsel Bali, Şah Hatayi, Şah Kulu, Kul Hikmet,
Seyid Bilal, Karaca Ahmet, Eyüp Sultan, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk´e ve Anadolu´nun her karış toprağında yatan tüm
şehitlerimize yüce Tanrı´mızdan sonsuz rahmetler diliyoruz.
Ayrıca Hz. 3´ler, 5´ler, 7´ler, 12 İmam´lar, 14 Masumu
Paklar´lar, 17 Kemer Besler´in, 40´ların, tüm kayıp erenlerin,
Peygamber´lerin, meleklerin, feriştahların, ruhlar aleminden
gelip de bizlerle Hakk, Muhammed, Ali ve Ehlibeyt darına
duran rahmete müstahak olan bütün canlarımızın, annelerimizin, atalarımızın, dedelerimizin ve tüm ecdatlarımızın
ellerimizden lokma, dillerimizden rahmet uman ve bekliyen
tüm canlarımızın ruhlarına da hediye eyledik Sen kabul ve
makbul eyle ya Rabbi.
Bu isimlerini zikir ettiğimiz canlarımızın hatırı hürmeti hakkı
için, senin rahametin sonsuzdur, biz aciz ve beşer kullarız,
işimiz gücümüz hata etmektir, bilerek bilmeyerek günah
işlemektir. Şimdiye kadar yaptığımız hatalarımıza ve
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günahlarımıza pişman olduk ve tövbeye geldik, tövbe ediyoruz.
Bir daha bu suçları asla ve asla işlemeyeceğimize, tekrar aynı
hataları tekrarlayıp verdiğimiz ikrarımızı bozmayacağımıza
sana ikrar ve söz veriyoruz.
Özümüz darda, yüzümüz yerde, başımız secde de, canımız
Sende, kalbimiz Velayet nuru Şah-ı Merdan İmam-ı Ali de,
gönlümüz Hidayet nurumuz Fatıma-tı Zehra Anne de, sinemiz
Nübüvvet nuru Hz. Muhammed Mustafa efendimizde,
yüreklerimiz İmam-ı Hasan-ı Müctaba efendimizde, bağrımız
Şah İmam-ı Hüseyin´i Deşti Kerbela efendimizde, ruhlarımız
12 İmam´ların nurunda mihmandır. Gönlümüz her zaman, her
yerde senin ile beraberdir. Ya Rabb izzeti cellalin hürmeti
hakkı için af eyle tüm günahlarımızı afı mafiret eyle.
Ölenlerimize sonsuz rahmet, duranlarımıza sağlık selamet,
hastalarımıza acil şifalar, dertlilerimize derman, hasret çeken
kullarını hasretlerine, bizleri de güle güle Ehlibeyt´imize
kavuştur. Dert verip derman arattırma, dertlerimize derman
borçlarımıza eda nasip eyle ya Rabbi.
Bizleri arsızdan, nursuzdan, ikrarsızdan, rehbersizden,
pirsizden uzak eyle. Cemiy cümle has kullarınla biz sana
sadaketli kullarını, Hz. Şah-ı Merdan İmam-ı Ali´ye sadakatli
taliplerin ile, Hz. Muhammed Mustafa´ya sadakatli ümmetlerin
ile, Ehlibeyt´e sadakatli muhip, 12 İmam´lara sadakatli yar,
Kerbela şehitlerimize sadakatli dostlarımızla birlikte eyle.
Cemiy cümlemizi zalimlerin zulmünden, mazlumların ahından,
dağların hışmından, beylerin zulmünden, şeytanların şerrinden,
iblislerin vesvesesinden, yaramaz erkek ve kadınların şerrinden, cehennem azabından, kabir karanlığından, kabir azabından, kıyamet tufanından, kıyamet afatlarından, depremlerden,
sellerden, yangınlardan, savaşlardan, görünür görünmez
kazalardan, belalardan, günahlardan, böhtanlardan, haramlardan, zinalardan ve cemiy cümle kötülüklerden, kemliklerden
nefsi amarası şerrinden, dünya damahından cemiy cümlemizi
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Sen sakla, Sen bekle, Sen koru ya Rabb. Bu tehlikelerden
Ehlibeyt´in izzeti hürmetine sana sığınıyoruz, Sen bizleri ve
sevdiklerimizi bu tehlikelerden koru ya Rabb, bizleri bu
tehlikelerden uzak eyle.
Kalplerimizi Velayet nurumuz Şah-ı Merdan İmam-ı Hz.
Aliyül Mürteza efendimizin Velayet nuruyla, gönüllerimizi
Hidayet nurumuz Hz. Fatıma-tı Zehra Anne´mizin Hidayet
nuruyla, sinelerimizi Nübüvvet nurumuz iki cihan serveri Hz.
Muhammed Mustafa efendimizin Nübüvvet nuruyla,
yüreklerimizi İnayet nurumuz Hz. İmam-ı Hasan-ı Müctaba
efendimizin İnayet nuruyla, bağırlarımızı Rahmet nurumuz Şah
İmam-ı Hüseyin´i Deşti Kerbala´nın Rahmet nuruyla,
canlarımızı İmamet nurumuz Hz. 12 İmam´ların İmamet
nuruyla, ruhlarımızı Senin ve Senin Ehlibeyt´inin, 12
İmam´ların, 14 Masumu Paklar´ın, 17 Kemer Bestler´in,
40´ların, Kerbela Şehit´lerimizin, Kerbela esirlermizin,
Kerbela´da esir düşüp İstanbul´da şehit olan, İmam-ı
Hüseyin´in her iki yavrusunun nurlarıyla nurlandırmayı nasip
et ve bu nurlarınla bütün varlığımızı donatmayı nasip et ya
Rabbi.
Ya Rabbi kalplerimizden Ehlibeyt´in sevgisini, gönüllerimizden Ehlibeyt´in aşkı muhabbetini, yüreklerimizden Ehlibeyt´in
acılarını, bağırlarımızdan Ehlibeyt´in ve Kerbela şehitlerimizin Hz. İmam Hüseyin´in sızılarını, gözlerimizden Ehlibeyt´in
nurunu ve ilmini, keselerimizden Ehlibeyt´in lokmalarını ve
bereketini, başımızdan Ehlibeyt´in Hüccetini, üzerimizden
Ehlibeyt´in rahmetini, yuvalarımızdan Ehlibeyt´in nurunu ve
ışığını, çocuklarımızın üzerinden Ehlibeyt´in terbiyesini,
saygısını, sevgisini ve kısmetini, işlerimizden Ehlibeyt´in
bereketini ve nasibini bizlerden sonsuza kadar Ehlibeyt´e
hizmet etmeyi esirgeme ve eksik eyleme ya Rabbi.
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İlahi Ya Rabbi, iki cihanda da yüzlerimizi ak gönüllerimizi pak
eyle, ruzi mahşer günü ulu divanını kurduğun zaman, hesap
günü olsun, kabir hesabında olsun amel defterlerimizin her
yaprağın da, her satırın da Hz. Ehlibeyt´in aşkına Sen´den şu
yardımı bekleriz;
´Ey meleklerim bu kulumun amel defterine baktınız, yalan
dünyadayken benim yolumda ve Kudret nurum Eylibeytime hizmet etmişlerdi ve benim ile Hz. Ehlibeyt´imin
acılarını bölüşmüşlerdi. Bunlar Benim sadakatlı kullarımdır. Nübüvvet nurum Hz. Muhammed Mustafa´ma
sadakatlı ümmetlerdir. Velayet nurum Hz. Şah-ı Merdan
Emirülmü´minin İmam-ı Aliyel Mürtaza´ma sadakatli
taliplerdir. Hz. Hidayet nurum Fatıma-tı Zehra´ma sadakatlı yol evlatlarıdır. Hz. İnayet nurum İmam-ı Hasan-ı
Mücdeba´ya sadakatli muhiplerdir. 12 İmam´larıma
sadakatlı yar ve Benim Kudret nurumu, Nübüvvet nuru
mu, Velayet nurumu, Hidayet nurumu, İnayet nurumu,
İmamet nurumu ve Rahmet nurumu bağrında taşıyan,
Kerbela şehitlerime ve şehitler serdarı olan ve bu yolun
temeline Benim aşkıma 73 ulu şehitler veren İmam-ı
Hüseyin´ime sadakatlı dostturlar. Onlar hem Hüseyinimin, hem Ehlibeyt´imin hem de Benim dostlarımdır. O
canları Hz. Ehlibeyt´imin divanı derğahına götürün onlar
Benim divanım da bundan sonra da bizlere hizmet
edeceklerdir´. Ya Rabb, Sen´den iki cihan da bu mübarek
sözleri söylemeni ve bu yardımı bekliyoruz, Sen´den bunu aşkı
niyaz ediyoruz. Bizleri Hz. Ehlibeyt´inin ve diğer Peygamberlerimizin huzurunda mahçup edip utandırma, bizlerden dolayı
da Hz. Ehlibeyt´ini senin huzurunda, ulu divan derğahın da
mahçup edip utandırma. Ölümün de, yaşamın da Sen´in için,
Sen´in yolunda bizim hakkımızda neyi hayırlı görüyorsan onu
bizlere nasip eyle.
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Allah´ım Hz. Ehlibeyt aşkına, af eyle günahlarımızı afı mafiret
eyle. Ölenlerimize sozsuz rahmet, duranlarımıza sağlık
selamet, hastalarımıza acil şifalar, dertlilerimize acil derman,
borçlu olanlara kolaylık, sıkıntısı olanlara serbestlik, darda
olanlara yardım eyle. Hasret çeken kullarını hasretlerine,
sevenleri sevdiklerine kavuştur. Bizleri de Sana ve Senin nurun
olan Ehlibeyt´ine ve Kerbala şehilerimize kavuştur.
Bizleri arsızlardan, nursuzlardan, ikrarsızlardan, imansızlardan,
pirsizlerden, mürşütsüzlerden, el yezidlerden, bel yezidlerinden, yol yezidlerinden, dağların hışmından, beylerin zulümlerinden, şeytanların şerlerinden, iblislerin vesveselerinden,
yaramaz erkek ve kadınların şerlerinden, cehennem azabından,
kabir karanlığından, kabir azabından, kıyamet tufanlarından,
kıyamet afetlerinden, görünür görünmez kazalardan, belalardan, günahlardan, böhtanlardan, haramlardan, zinalardan, ve
cemiy cümle kötülük, kemliklerden, yalan dolan ve iftiralardan,
nefsi amaransı şerrinden, dünya damahından uzak eyle.
Bizleri yalancılardan, dolandırıcılardan, kovlardan, kıybetlerden Sen esirge. Yurdumuza, yuvamıza, evimize, barkımıza,
köyümüze, kentimize, vatanımıza, milletimize, ulusumuza,
devletimize ve bütün dünyamıza barışı huzuru mutluluğu nasip
eyle. Hastanelerde hapishanelerde, mağara diplerinde, dağ
başlarında, gecekondu kuytularında, işkence altlarında, zindan
köşelerinde suçsuz yere iftira sonucu bu bataklıklara düşüp çile
çeken yardıma muhtaç, yardıma layık, senden yardım isteyen
tüm can kardeşlerimize sen yardım eyle.
Yetimlere ve yoksullara, aç ve sefillere, fakirlere ve fukaralara,
bir dilim ekmeğe muhtaç bırakılmış ve bir dilim ekmek
bulabilmek için evlatlarının, bakıma muhtaç olanlarının karınlarnı doyura bilmek için bedenlerini, ruhlarını, iffet ve
namuslarını feda etmek zorunda bırakılan tüm anne, baba, bacı,
kardeşlerimize ve bu durumlarda olanlara ve bu duruma
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düşürülenlere dünyamızın neresinde olursa olsun bütün
insanlarımıza sen yardım eyle.
Allah´ım, zalimlerin ellerin de bataklıklara düşmüş ve düşürülmüş olan o insanların kurtulmaları için yardım eyle, onlara
kurtuluş kapılarını aç, kurtuluşa ermeleri için sen onlara bol bol
rızık ver, onları selamete erdir.
Ruzi mahşer günü bizleri Ehlibeyt´in divanı derğahında
mahçup edip utandırma, bizlerden dolayı da Hz. Ehlibeyt´i
senin ve diğer Peygamber´lerimizin huzurun da mahçup edip
utandırma. Bizleri yalan dünyadan göçtüğümüz zaman Senin
divanına geldiğimiz de Hz. Muhammed efendimizin divanı
derğahta gülerek ve sevinç içinde karşıladığı ümmetlerden
eyle. Ölümün de yaşamın da kazancın da, kısmetin de
hakkımızda ne hayırlı ise bizlere onu nasip eyle. Hz. İmam-ı
Hüseyin´in cesurca ve mertçe dimdik durarak: ´Şerefsizin
önünde boyun eğip, zillet içinde yaşamaktansa; şerefli
ölmeyi tercih ederim´ dediği gibi, bizlere de zalim önünde
boyun eğmeden yaşamayı nasip eyle ve bu sözü asla bizlere
unutturma. Bizlere taşıyamayacağımız yükler yükleme ve
sevdiklerimiz ile sağlığımız ile bizleri sınav etme, bizleri
yapacağımız hizmetler ile sınav eyle ya Rabb´i. Almış
olduğumuz sınavımız da, vermiş olduğun sınav sahasın da
başarıya ulaşabilmemiz için bize yardım elini uzat. Adem
Ata´mızın gönlünde ki ayrılık ateşini Sen söndürdün, Nuh
Peygamber´imizi tufandan Sen kurtardın, İbrahim Peygamberimizi ateşin narından Sen korudun, İshak Peygamber´imizi
bıçaktan Sen geri eyledin, Musa Peygamber´imizi Firavun´un
şerrinden Sen korudun, Eyyüp peygamber´imizin çileli
vücuduna düşen kurtlar için sabrı Sen ihsan eyledin, Yakup
Peygamber´imizin gözlerine Sen ışık oldun ve Yakup
Peygamber´imizi Yusuf Peygamber´imize Sen kavuşturdun,
Yusuf Peygamber´imizi kuyudan, zindandan Sen kurtardın ve
Mısır´a sultan eyledin. Bu nebilerimiz sana el açıpta, sana
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hangi isimler ile dua etmişler ise o duaların yüzü suyu hürmeti
hakkı için, bilip bilmeyerek söz veripte tutamadığımız tüm
sözlerimiz, günahlarımız için Sen bizi affet. Dualarımızı Sen´in
Yüce divanin da kayıtlı olan Nübüvvet nuru iki cihan serveri
Hz. Muhammed Mustafa efendimizin, Velayet nurumuz Hz.
Aliyel Mürteza efendimizin, Hidayet nurumuz Hz. Fatma-tı
Zehra Anne´mizin, İnayet Nurumuz Hz. Hasan-ı Mücdeba
efendimizin, Rahmet nurumuz Şah İmam-ı Hüseyin´i Deşti
Kerbela efendimizin, 12 İmamlar´ımızın, Kerbela şehitlerimizin, Kerbela esirlerimizin ve Kerbela da esir düşüp İstanbul
da şehit olan İmam Hüseyin´imizin iki yavrusunun yüzü suyu
hürmetine kabul eyle. Şu son zamanlarını yaşadığımız dünya
üzerinde bizlere Ehlibeyt´ine hizmet edebilmemiz için karınca
kararınca yapabileceğimiz hizmetler nasip eyle. Bizleri Sen´in
hak ve hakikat yolundan asla ayırma. Ya Rabb verdiğin bu
Ehlibeyt aşkı için sana sonsuz şükürler ve hamdu senalar olsun
ve Hz. Ehlibeyt´ine sonsuz salat ve selamlar olsun.
Allah eyvallah dil bizden nefes pirden ola, gerçeğe Hü
müminine Ya Ali. Allah Allah. (Ali SEFA)
Bela, Korku Ve Vahşetten Korunma Duası
Eğer bu duayı her sabah ve akşam üç defa okursan kendini çok
güçlü bir koruma altına almış, her türlü bela korku ve vahşetten
emin olmuşsun demektir.
Dua şudur:
"Esbehtu Allah-umme mu´tesimen biz İmam ik-el mun´i
elleziy la yutavilu vela yuhavil, Min şerri külli tarigin ve
gaşimin min sairi ma ğelegte ve men gelegte min gelgik-es
samiti ven natig, fiy cunnetin min külli meğufin bilibasin
sabiğetin vilai Ehlibeyt´i nebiyyike, muhtecizen min külli
gasidinliy ila eziyyetin bicidarin hesin-ıl iğlasi fil i´tirafi
biheggihim, Vettemessuki biheblihim cemiy´en, Muginen bi
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ennel hegge lehum ve me´hum ve fiyhim ve bihim uvaliy
men valu ve ucanibu min canebu, feselli ela Muhammed´in
ve Ali Muhammed, fe-e´izniy Allah-umme bihim min şerri
külli ma ettegiyhi ya ezim, hecezt-ul e´adiy enniy bi
bediy´is- semavati vel erz, inne ce´alna min beyne eydiyhim
şedden ve min ğelfihim şedden fe eğşeynahum fehum la
yubsirun” Allah Allah

»ABDEST«
Alevilikte ibadetten önce alınan abdestin anlamı:
Alevi olan, mümin müslüm canlar önce gönüllerini, özlerini,
içlerini temizler sonra da dış temizliklerini yaparak Cem
ibadetine katılırlar.
Soru: İç temizlik nedir?
Cevap: İç temizlik; kinden, kibirden, riyadan, hasetlikten,
yalandan, kemlikten, ikilikten, nefsine düşkünlükten, çıkarcı ve
menfaat pereslikten, cehaletten buna benzer yalandan, dolandan, iftira ve kov kıybet tüm kötülük ve pisliklerden özünü ve
gönlünü tamamen temizleyip, Cenabı Hakk´a tüm benliğiyle
teslim olmaktır. İçin de Allah, Ehlibeyt ve İnsan sevgisinin
yanı sıra Hakk´ın yarattığı 18 bin alemleri tüm kalbi ile severek
bütün evreni hoşgörü ile kucaklamaktır.
Dış temizlik bilindiği gibi abdesttir.
Abdest bir İkrardır, abdest bir defa alınır, temizlik her
zaman yapılır.
Soru: Abdest nasıl alınır?
Cevap: Abdest şöyle alınır:
1. Önce niyet edilir, Besmele çekilir ve üç defa eller yıkanarak
şöyle ikrar verilir:
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» YA RABB ŞAHİT OL Kİ; BU ELLERİMİ HARAMA,
ZİNAYA, KEMLİĞE, KÖTÜLÜĞE KULLANMAYACAĞIMA, SENİN HAKK VE HELAL LOKMANI BU ELLERİMLE KAZANIP, BANA MUHTAÇ OLANLARI BU
ELLERİMLE BESLEYECEĞİME SANA İKRARIM
OLSUN «
2. Üç defa ağız bol su ile çalkalanır ve Cenabı Allah-u
Teala´ya şöyle ikrar verilir:
» YA RABB SEN ŞAHİT OL Kİ; BU AĞIZIMA HARAM
LOKMA ALMAYACAĞIMA, YETİMİN, YOKSULUN,
FAKİRİN, FUKARANIN, KOMŞUNUN, DEVLETİN
TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMLERDEN TOPLADIĞI VERGİNİN ZERRE KURUŞUNU AĞIZIMA ALIP YEMEYECEĞİME, YALAN, DOLAN, GOV, GIYBET ETMEYECEĞİME, HER YERDE VE HER ZAMAN DOĞRUYU
SÖYLEYECEĞİME, TEVELLA TEBERRA AYETLERİNİ DİLİMDEN DÜŞÜRMEYECEĞİME, BU AĞIZIMDAN HAKK KELAMINDAN BAŞKA KELAM ÇIKMAYACAĞINA, SANA İKRARIM OLSUN «
3. Üç defa burna su verilecek:
» YA RABB SEN ŞAHİT OL Kİ; BU BURNU MU DEDİKODULARA SOKARAK İNSANLARI BİRBİRİNE
DÜŞÜRMEYECEĞİME, SANA İKRARIM OLSUN «
4. Üç defa yüz yıkanır ki:
» YA RABB SEN ŞAHİT OL Kİ; BU CEMAL SENİN
CEMALİNDİR. CEMALİNİN NURUNU KİRLETMEYECEĞİME, YOLUMA, ERKANIMA, EŞİME, ERİME,
PİRİME, REHBERİME, MÜRŞÜDÜME, DİNİME,
İMANIMA, VİCDANIMA, NAMUSUMA, ŞEREFİME,
HAYSİYETİME SAHİP ÇIKARAK YÜZÜMÜ KIZAR27
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TACAK,
CEMALİMİ
UTANDIRACAK,
SENİN
HİDAYET NURUNU KİRLETECEK HİÇ BİR SUÇ İŞLEMEYECEĞİME, EHLİBEYT´TİN, HZ. MUHAMMET
MUSTAFA´NIN, HZ. ALİYEL MÜRTEZA´NIN, HZ.
FATMA-TÜL ZEHRA´NIN, HZ. İMAM-I HASAN-I
MÜCDABA´NIN, HZ. İMAM-I HÜSEYİN´İ DEŞTİ
KERBELA´NIN HAKLI DAVASINA SAHİP ÇIKARAK,
ONLARIN KAYIP OLAN HAKLARINI TÜM BENLİĞİMLE, CANIM PAHASINADA OLSA SAVUNACAĞIMA. VATANIMA, MİLLETİME, TÜM DÜNYADAKİ
İNSANLIĞA GÜCÜM ORANINDA, İNSAN AYRIMI
YAPMADAN HİZMET EDECEĞİME. MAZLUMUN
YANINDA, ZALİMİN KARŞISINDA YER ALACAĞIMA,
SANA İKRARIM OLSUN. İKRARIM İMANIMDIR SEN
ŞAHİT OL ALLAHIM «
5. Sağ ve sol kulak serçe parmaklarıyla su ile yıkanarak
temizlenir ki:
» YA RABB SEN ŞAHİT OL Kİ; KİMSENİN KOVSUNU,
KIYBETİNİ DİNLEYİP, İNSANLARI BİRBİRİNE
DÜŞÜRMEYECEĞİME, HAKK KELAMINDAN BAŞKASINA BU KULAKLARIMI KAPATARAK İBLİSİN
VESVESESİNE DÜŞMEYECEĞİME SANA İKRARIM
OLSUN «
6. Eller tekrar yıkanarak ellerin tersi ile boyun kısmı iki
taraftan temizlenir ki:
» YA RABB SENDEN VE SENİN EHLİBEYT´İNDEN
BAŞKASINA SECDE ETMEYECEĞİME, EĞER İKRARIMDAN DÖNERSEM BU BAŞ BENDEN YAD OLSUN.
BAŞ ARŞ AĞLAYI TEMSİL EDER, BAŞIM SENİN
MAKAMIN, GÖNLÜM SENİN DURAĞINDIR, ORALARI TEMİZ TUTARAK SENİN MAKAMINI KİRLETMEDEN, SANA TERTEMİZ TESLİM EDECEĞİME, SANA
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İMANIMLA İKRAR VERİYORUM, SEN ŞAHİT OL
ALLAH´IM «
7. Sağ el su ile başın alın kısmının üzerine mest verilir:
» YA RABB SEN ŞAHİT OL Kİ; SENDEN VE SENİN
HİDAYET NURUN OLAN EHLİBEYT´NİN VE ONUN
SÜLBÜNDEN GELEN VELAYET VE NÜBBÜVET
NURLARINI TAŞIYAN SEYYİTLERDEN BAŞKASINA
SECDE ETMEYECEĞİME SANA İKRARIM OLSUN «
8. Sağ el sol el dirsekten aşağıya kadar yıkanır:
» YA RABB SEN ŞAHİT OL Kİ; EL UZUNLUĞU
YAPMIYACAĞIMA, KİMSENİN HAKKINA EL UZATMIYACAĞIMA, KUL HAKKINA EL UZATIP KİMSENİN HAKKI İLE HUZURUNA GELMİYECEĞİME,
KİMSENİN HARAM LOKMASINI YEMİYECEĞİME
SANA İKRAR VERİYORUM «
9. Sağ ayak, sol ayak yıkanır:
» YA RABB SEN ŞAHİT OL Kİ; SENİN HAKK YOLUN
TESLİMİYET YOLUDUR. SENİN HAKK YOLUNDAN
BAŞKA YOLA GİTMEYECEĞİME, KÖTÜLÜKLERE,
KEMLİKLERE, SAPIKLIKLARA, SENDEN BİZLERİ
UZAKLAŞTIRACAK KÖTÜ YOLLARA ADIM ATMAYACAĞIMA SANA BÜTÜN BENLİĞİMLE İMANIMLA
İKRAR VERİYORUM. İKRARIM İMANIMDIR, İKRARIMDAN DÖNERSEM, İMANIM BENDEN YAD
OLSUN. SEN ŞAHİT OL YA RABB «
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Alevilikte Nikah - 12 İmamlar´ın Nikahı
Aleviler de nikah kıyacak yetkili kişi önce temiz ahlaklı, yüce
Tanrı´ya bağlı, Ehlibeyt ilkelerine sahip kişi olması gerekir.
Alevilikte, ´hocanın dediğini tutta gittiği yolla gitme´
sözcüğü geçersizdir. Onun için dede, seyit, mürşid, pir, rehber,
talib her kimse başta gelen Ehlibeyt ilkelerine sahip olması
lazım. Bu ilkeler nikah kıyan rehber için de, nikah kıydıracak
damat ve gelin için de geçerlidir. İkrarsıza nikah kıysan da
faydası olmaz.
Nikah nasıl kıyılır?
Önce nikah kıyacak dede tarafından damat ve gelin adayları
huzura çağırılır. Annelerinin, babalarının, bacı ve kardeşlerinin
veya her hangi birilerinin baskılarına maruz bırakılmadıklarını,
çıkar, mefaat karşılığı gözeterek zorla evlendirilmediklerini,
damat ve gelin adaylarının ağzından dedenin duyması lazım.
Daha sonra var ise gelin ve damadın anne ve babaları
çağrılarak bu evlenecek çiftlerin evliliklerine rızalarının olup
olmadığını, gönül birliği ile bu evliliğe taraftar olup,
olmadıkları sorulur. Anne ve babalarında rızalığı alındıktan
sonra anne ve babalar dedenin karşısına otururlar. Evlenecek
çifte yanı başına oturur.

Dede sorar, bu evlenecek gelin ve damat adaylarının daha önce
herhangi biriyle evlenip, boşanmaları var mı? Herhangi biriyle
nikah olmuşlar mı? Eğer nikahları var da boşanmışsa eski
eşlerinin ifadelerine başvurulur. Kadın veya erkek olsun zina
ve katil olarak, suç işleyerek eşlerinden ayrılmışlarsa o nikahı
dede kıymaz ve kıyamaz. Düşkün, yani yol düşkününe, kötü
ahlak sahibine nikah kıymak o kötü kişinin suçuna ortak olmak
demektir.
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*
Saşkına, düşküne, haramzadeye nikah kıyılmaz. Onun için
nikah Allah´ın bir ahtidir, ikrarıdır. İkrar sahibi sadakatli
olması lazım, ve bu nikahı kıyarak siz de ona kefil olmanız
anlamı taşımaktasınız, onun için nikah çok önemlidir. Resmi
nikahlarda bu tür inceliklerin bazıları aranmamakla beraber
devlet daireleri de sakıncalı gördüğü nikahları geri çevire
bilmektedir.
*
Biz yine konumuza dönelim.
Damadın, gelinin anne ve babasının rızaları alınıp hiç bir pürüz
kalmadığına kanat getirilirse nikah kıyacak dede meydana diz
çöker ve nikah için lazım olan malzemeleri ister.
Gereken malzemeler: Kulanılmamış bir el havlusu, bir adet
sofra bezi, bir bardak saf su, çerah için 12 tene mum, 3 tane
elma, 1 tane makas, 1 adet kurdele, 2 adet yüzük, 1 kalıp
kulanılmamış sabun.
(Dede olsun nikah kıydıracak ve şahitlik yapacak canların
hepsinin boy abdestli olmaları gerekir).
Dede önce Elham Suresi´ni (Fatiha Suresi), ihlas Suresi´ni
okur. Allah´a niyet ederek; “Niyet ettim nikah kıymaya Allah
hayırlı etsin” deyip çerahı yani 12 mumu ortaya alır. Önce
“Bismillahirrahmanirrahiym” diye birinci çerahı eline alır ve
Hz. Peygamber Efendimize, O´nun Ehlibeyt´ine ve tüm
Peygamberleri rahmet ile anar, selavat verir.
Çerahi söyle yakar: Allahümme salli Alla Seyyidine bi Hakk´ın
nuru cemali Hz. Muhammet Mustafa efendimizin,
Allahümme salli Alla Seyyidine bi Hakk´in nuru cemali Şah-ı
Velayet İmam-ı Aliyyül Mürteza´nın hürmetine bu nikahı
hayırlı eyle ya Rabbi.
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Allahümme salli Alla Seyyidine bi Hakk´ın nuru cemali
İmam-ı Hasan-ı Mücdeba, Şah-ı Şehidani İmam-ı Hz.
Hüseyin´i Deşti Kerbela, Hz. Fatıma-tı Zehra hazretlerine ve
Kerbela şehitlerimize sonsuz rahmet eyle. Onların yüzü suyu
hürmetine bu nikahı hayırlı eyle ya Rabbi.
Allahümme salli Alla Seyyidine bi Hakk´ın nuru cemali
Hz. İmam-ı Zeynel-i Aba, Hz. İmam-ı Muhammet Bakır, Hz.
İmam-ı Caferi Sadık hazretlerine sonsuz rahmet eyle. Onların
yüzü suyu hürmetine bu kıydığımız nikahı hayırlı eyle ya
Rabb.
Allahümme salli Alla Seyyidine bi Hakk´ın nuru cemali
İmam-ı Hz. Musayı Kazım, Hz. İmam-ı Aliyyül Rıza,
Hz. İmam-ı Muhammet Taki, Hz. Aliyyül Naki, Hz. Hasan-ül
Askeri, Hz. İmam-ı Muhammet Mehdi sahibi zaman kutbi
devran tamamı 12 İmamlar’ın, Üç´lere, Beş´lere, Yedi´lere, 14
Mahsumu Paklar´a, 17 Kemer Bestler´e, Kırklar´a, gayip
erenlere, aşıklara, sadıklara, gerçek erenlerin üstadı Hz.
Hünkar Hacı Bektaş-i Veliyullah´a, 88 bin Rum erenlerine, 99
bin Horasan pirlerine, 100 bin Gayip erenlere sonsuz rahmet
eyle, onların himmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eyle ya
Rabbi“ der nikaha geçilir.
Kız babasına Allah´ın emri ile Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammet Mustafa´nın kavli ile, dinimiz din İslam, amelimiz
gercek Kur´an, Ehlibeyt´in ahtı üzerine burda bulunan görünen
cemaati mümin, müslim canların ve gözle göremedimiz Hz.
İmam-ı Ali´nin nikahın da şahitlik yapan Cebrail, Mikail,
İsrafil, Azrail, feriştah ve meleklerinin şahitliği üzerine kızınızı
helallık olarak oğlumuza istiyoruz. Anne ve ata olarak
rızalınızı alacağız denir. Kız babası, anası rıza göstererek
Allah´ın emrine eyvallah derler ve bu isteme işi üç defa
tekrarlanır. Oğlan babası da yukardaki şartları kabul ederek
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kızınızı Allah´ın, kitabımız Kur´a´nın, Hz. Ehlibeyt´in şart ve
emirlerine ikrar vererek oğluna helalık alıp kabul ettiğine dair
üç defa sorulur, ikrar alınır. Bu ikrar, kız annesi, oğlan annesi
içinde şartır. Her iki tarafın büyükleride Allah´a ikrar
vermelidirler.
Bu iş bittikten sonra damat ve geline de ikrar verdirilir. Nefis
Yezid‘tir, Muaviye´dir, şeytani laindir. Siz nefsinize uyup
harama, zinaya, kov kıybete, kötülüğe yönelmeyeceğinize,
hayırlı yuvanıza haram sokmayacağınıza, imanınızı zalime
teslim etmeyeceğinize, namusunuza, şerefinize, iffetinize sadık
kalıp bunlara kir getirmeyeceğinize, hastalıkta, kaza da, bela
da, yoksullukta ve buna benzer zor şartlar altın da, birinizin
başına bir olay gelirse, bir diğeriniz ona kol-kanat gerip, ona
ömürboyu sadakatle bağlı kalarak yardım yapacağına, onu terk
etmeyeceğine Allah'ın ve Ehlibeyt'in ve vicdanınız üzerine
ikrar verin diye üç defa ikrar alınır. Büyüklerine hürmet,
küçüklerine saygı, sevgi sözü alınır. Her iki aile de bu ikrara
uyacaklarına söz verirler. Kurban olarak Ehlibeyt Lokması
elmalar kesilip dağıtılır. Su Hz. İmam Hüseyin hürmetine
dualanır ve şerbete katılır. Çerahlar yanık olarak kendiliğinden
sönene kadar bırakılır. El havlusu Dede'ye, sofra bezi gelin ile
damadın yeni kuracağı yuvaya armağan edilir. Sabun damat ile
gelinin boy abdesti alarak yuvalarına tertemiz olarak girmeleri
için onlara verilir. Yüzükler takılır, kurdele kesen rıza
lokmasını alır. Dede tekrar dua okur ve ikrara sadakat ile nikah
işi biter.
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CEM İBADETİ
Cem ibadetlerinde okunan ayetlerin tükçesi ve özü;
Cenabı Hakk´ın Velayet nuru Hz. Şah´lar Şah-ı, Şah-ı Merdan
Emirülmü´minin İmam Ali (a.s), bir gün Hz. Ehlibeyt Cem
evinde oturmuş gülerek mübarek şahedet parmağı ile yere
birşeyler işaret ediyordu. O ara Cabir Bin Abdullah, Hz.
Ali´nin yanına gelerek selam verir ve Hz. Ali Aleyhisselam´a:
“Ya gözüm nuru yere işaret ettiğin şekil şemali öğrenmek
isterim” der.
Hz. Şah-ı Merdan İmam-ı Ali gülerek şöyle cevap verir: “Cem
ibadetlerin de mümün, müslüm canların okuduğu Nur
suresi 35. ve 36´cı ayetlerin manasını biliyormusunuz, ey
Cabir” der.
Cabir cevap verir: “Canım sana feda olsun ey gözüm nuru
Şah-ı Merdan, okuyoruz ama anlamını bilmiyoruz. Eğer
himmet eder anlatırsan gönlümüz aydınlanır” der.
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Şah-ı Merdan ayetleri şöyle açıklar: “İslam alemi şunu iyi
bilmiş olsun ki; Allah göklerin ve yerin nurudur, onun
nuru tıpkı bir kandile benzer, kandil Hakk´ın Nübüvvet
nuru Hz. Muhammed Mustafa´dır (s.a.v). Kandil bir sırça
(kap) içindedir, sırça Cenabı Hakk´ın Velayet nuru, Ben
Şah-ı Merdan Aliyül Veliyullahım. Oda bir camın içinde,
cam cenabı Hakk´ın İnayet nuru evlatlarım, İmam Hasan-ı
Mücdeba ve Cenabı Hakk´ın Rahmet nuru Hz. İmam
Hüseyin Deşti Kerbela´dır. O sanki parlak bir yıldız gibidir, parlak yıldız; Cenabı Hz. Allah´ın Hidayet nuru Hz.
eşim Fatıma-tı Zehra´dır. Mübarek bir zeytin ağacına
benzer, ağaçtan maksat; Hz. Ehlibeyt ve Ehlibeyt´in
meyveleri, Hz. Allah´ın İmamet nuru Hz. Zeynel Abidin,
İmam Muhammet Bakır ve İmam Caferi Sadık
Aleyhisselam´lardır. O ne doğuya aittir ne de batıya
ayetinin anlamı; evlatlarım Hz. İmamet nurları Musa´yı
Kazım, İmam Aliyül Rıza, İmam Muhammed Taki. Yağı
nerdeyse kendiliğinden yanacak ayetin anlamı; evladım
İmam Aliyül Naki, İmam Hasan-el Askeri Aleyhisselam´lardır.
Nur üzerine nur ayetlerinin anlamı; Hz. Fatıma-tı
Zehra´nın karnına kafirlerin tekme vurarak şehit ettikleri
Hz. Medet ve Mürvet masumu paklardır. Allah o nura
istediğini hidayet eder ayetinin anlamı; Kaim Hz.
Muhammed Mehdi sahibi zaman kutbi devran tamamı 12
İmam´dır. Son İmamet nurunun halkası evladım
Muhammet Mehdi Aleyhisselam´dır. Allah bu örnekleri
halka gösterir, her şeyi bilendir ayetinin anlamı; Biz
Allah´ın hücceti Hz. Ehlibeyt´iyiz. Biz, Cenabı Hakk´ın
alemlerin üzerine gönderdiği Rahmet nurlarıyız. Allah´a
ulaşmak isteyenler önce bizden el etek tutup, Allah´a teslim
olmalıdırlar” dedi.
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1. Cem, Ali İmran suresi 61. ayet hükmünce mümin müslüm
canlar Cem evine toparlanırlar.
Not: Yalnız arsızlar, nursuzlar, ikrarsızlar, pirsizler, yol
şaşkını, yol düşkünü, zinakarı, katil, zalim ve buna benzer
büyük suç işleyen, haksız yere eşini boşayan, haram ve zinaya
muptela olanlar ve böyle yol azgınları Cem evine giremezler.
2. Ayet 2 Müzemmil suresi 20. Ayet;
Çünkü Allah-u Teala gece ve gece yarısından sonra temiz ve
saf bir toplulukla beni ibadet ile huşu içinde anarsanız melekler
sizlere şahitlik yapar.
Cem`e gelen canlar yerlerine oturduktan sonra Dede Cem evine
gelen bütün canlara: “Aranızda dargın, küskün, ikrar bozan
ve bu gibi suç işleyen var mı? suçunu itiraf etsin?” diye
sorar. Suçu bağışlanır nitelikte ise hak sahibinden helallık alınır
ve af dilenilir, suçu ağır nitelikte ise derhal Cem evini terk
etmelidir. Geriye kalan canlar birbirleriyle helallaşır.
3. Bakara suresi 34. ayet hükmünce; Cem´de bulunan mümin
müslüm canlar bir yol evladı olarak birbirleriyle niyazlaşır,
helallık alır, helallık verir. Cenab-ı Hakk´ın nuru sendedir diye
birbirleriyle dargınlığı küskünlüğü kaldırırlar.
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FATİHA SURESİ:
Bismillahirahmanirrahiym, Elhamdü lillahi Rabbi´l-´Alemiyn.
Errahmanirrahiym.
Maliki yevmiddiyn. İyyake na´büdü, ve iyyake neste´ıyn.
İhdinassıratalmüstakiym. Sıratalleziyne en´amte aleyhim
ğayrilmağdubi ´aleyhim veladdalliyn.
Açıklaması:
FATİHA SURESİ
Yok iken yer ile gökler ezel den
Bizler yüce Hakk´ı gördük erenler
Bağlandık Allah´a canı gönülden
Birliğine ikrar verdik erenler.
Bismillah diyerek işe başladık
Özümüz de ikiliği taşladık
Gönül verip bir kapıdan işledik
Yüce yolunuzu sürdük erenler.
Elhamdü lillahi Rabbi´l-´Alemiyn,
Dedik tanrı birdir cümle alemin
Kur´an´da saklıdır bin bir kelamın
Bizler bu hikmeti gördük erenler.
Errahmanirrahiym´i dedik habibullaha
Maliki yevmiddiyn dedik ol Ali şaha
İyyake na´büdü müz dür Fatıma Ana
Yüce Ehlibey´te erdik erenler.
Ve iyyake neste´ıyn dır İmam-ı Hasan
İhdinassıratalmüstakıym´e dir Hüseyin´i rahman
Kur´an-ı Natık´tır 12 İmam
Hakk´ın kendisinden sorduk erenler.
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Sıratalleziyne dedik subhana
En´amte diyerek vardık divana
Aleyhim diyerek uyduk Kur´an´a
Hakk´a ikrarımız verdik erenler
Okuduk Kur´an-ı hep hece hece
Hakk´ı zikreyledik hem gündüz gece
Muhammed Ali ile vardık miraca
Kırklar meclisine girdik erenler
ğayrilmağdubi ´aleyhim le vardık divana
Veladdalliyn dedik Fatıma Ana
Secdemizi yaptık Şah-ı Merdan´a
Elhibeyt darına durduk erenler.
Tevvalla tebarra ikrarımızı
Hakk kabul eyledi niyazımızı
Tanrı görevlendirdi bağzımızı
Münkürle savaşa girdik erenler.
Fatiha suresidir okunan ayet
Bizlere gerçeği anlatır gayet
Hasan ile Hüseyin olmasa idi şayet
Göremezdik Hakk´ı, kördük erenler.
Dünyayı dolaştık bir baştan başa
Kimi puta tapar kimisi taşa
Kanlı Yezit ile girdik savaşa
Yetmiş üç can şehit verdik erenler.
Yolumuz uludur bilip sürene
Canım kurban gerçekleri görene
Gönül verdik Ehlibeyt´e, Kur´an´a
Böylece maksuda erdik erenler.
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Ali Sefa´m akar göz yaşım seli
Kimi şaşkın dedi kimisi deli
Koymadık ahirete sorgu suali
Bizler bu dünyada verdik erenler.

İHLAS SURESİ
Bismillahirahmanirrahiym, Kul hüvallahü ehad. Allahüssamed.
Lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekün lehü küfüven ehad.
Açıklaması:
İHLAS SURESİ
Bismillah diyerek vardık secdeye
Yüce Hakk´ı gördük, elhamdü lillah
Errahmanirrahiym deyip darına durduk
İkrarımız verdik, elhamdü lillah.
Kul hüvallahü deyip, söze başladık
Özümüzde benliğimiz taşladık
Ehad deyip bir kapıdan işledik
Yolumuzu sürdük elhamdü lillah.
Hakk´ın birliğine verdik ikrarı
Allahüssamed deyip ağladık zarı
Lem yelid ve lem yüled´le bulduk didarı
Ehlibeyt´e erdik elhamdü lillah.
Ve lem yekün lehu küfüven ehad
Biri Kur´an biri Ehlibeyt tamamet
Bunlar bize yüce Hakk´tan emanet
İslam dinin kurduk elhamdü lillah.
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Ali Sefa´m bu sırrımız sır kalsın
Ahmak olan bu sırlardan ne bilsin
Çağıralım on iki İmam´lar gelsin
Yüce Hakk´ı bulduk elhamdü lillah.

Ayet-el Kürsü suresi
Bismillahirahmanirrahiym, Allahü la ilahe illa, Hüve el
hayyülkayümü, La te´huzühü sinetün, Ve la nevmün lehu ma
fiyssemavati, Ve mafiyl´ardı, Menzelleziy yeşfe´u, İn dehu illa
biiznihi ya´lemü, Ma beyne eydiyhim, Ve ma halfehüm, Ve la
yuhiytüne bişey´in min´ilmihi, İlla bima şae, Vesi´a
kürsiyyühüssemavati vel´arda, ve la yeüdühu hıfzuhüma, Ve
hüvel´Aliyyül´aziymü.
Açıklaması:
Ayet-el Kürsü
Bismillah diyerek geldik cihana
Hakk´ı zikreyledi dilimiz bizim
İrrah menirrahiym deyip durduk divana
Bizi karşıladı Ali´miz bizim.
Allahü la ilahe illa hü dedik
Birlik kapısından içeri girdik
Ehlibeyt´i görüp darına durduk
Ali´ye bağlandı yolumuz bizim.
Hüve el hayyülkayümü Kudret nurumuz
Kırklar derğahında Ali pirimiz
Ehlibeyt yoluna koyduk serimiz
Evel ahır budur halimiz bizim.
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La te´huzühü sinetün´le vardık secdeye
Muhammed Ali´dir Ali Hakk diye
Bizde birlik vardır ikilik niye
El ele el Hakk´a elimiz bizim.
Ve la nevmün lehu ma fiyssemavati der dilimiz
Muhammed aşkına yandı serimiz
Kudret kandilinde gizli sırımız
Evvel Ali sonra Veli´miz bizim.
Ve mafiyl´ardı ile durduk divana
Gönlümüz bağladık 12 İmam´a
Menzelleziy yeşfe´u dedik Kur´an´a
İkrarlıdır el bel dilimiz bizim.
İn dehu illa biiznihi ya´lemü dan geçmeyiz
Biz bu sırrı her nadana açmayız
Yezid´in elinden şarap içmeyiz
Kudretten geliyor dolumuz bizim.
Ma beyne eydiyhim diyerek biz candan geçtik
Ve ma halfehüm diyerek Ali´yi seçtik
Aşkın bağdesinden kanarak içtik
Açıldı gönülde gülümüz bizim.
Ve la yuhiytüne bişey´in min´ilmihi
´B´ nin noktasından aldık bu ilmi
Enel Hakk diyerek gördük bu zülmü
Aktı gözyaşından selimiz bizim.
İlla bima şae diyerek döndük dolandık
Şah Hüseyin ile al kanlara bulandık
Kanlı Kerbela´da kavrulup yandık
Al kana belendi çölümüz bizim.
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Vesi´a kürsiyyühüssemavati vel´arda´ı
Aşığın sadığın bitermi derdi
Şah Hüseyin´im yetmiş üç şehit verdi
Kırıldı kanatla kolumuz bizim.
Ve la yeüdühu hıfzuhüma ile divana vardık
Ol yüce divan da Ali´yi gördük
Öptük ayağını yüzümüz sürdük
Sordu hatır ile halimiz bizim.
Ve hüvel´Aliyyül´aziymü dir Şah´ımız
Kur´an-ı Natık´tır Ali Şah´ımız
İki cihanda da kıble gahımız
Ayet-el Kürsü´dür velimiz bizim.
Ehlibeyt aşkına indi bu ayet
Ehlibeyt nurundan oldu hidayet
Okur isek sıtkı ihlas ile şayet
Lalu gevher olur dilimiz bizim.
Velayet nurumuz Ali´dir Ali
Pirim Hünkar Hacı Bektaş-i Veli
Birlikte kurdular bu güzel yolu
Yüce Hakk´a gider yolumuz bizim.
Kur´an bize Hakk´tan gelen fermandır
Ehlibeyt ise derdimize dermandır
Hakk yoluna her daima kurbandır
Canımız serimiz malımız bizim.
Allah kendi Kudret nurundan yarattı
Ehlibeyt ile cennetini donalttı
Ehlibeyt´i bize emanet etti
Kur´an Ehlibeyt velimiz bizim.
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Nübüvvet nurunu Muhammed aldı
Velayet nurumuz Ali´de kaldı
Hidayet nurun dan Fatıma geldi
Firdes ala oldu ilimiz bizim.
İnayet nurumuz İmam-ı Hasan
Ayet-el Kürsü´dür Kur´an´da yazan
Magrubdan maşrığa seherde esen
Dostla selamlaşır yelimiz bizim.
İmam Hüseyin´dir Rahmet nurumuz
Kalu´da Belu´da gizli sırrımız
İki cihanda da külli varımız
Tek bir tutunacak dalımız bizim.
İşte Ehlibeyt Hakk´ın nurudur
Yüce Hakk Teala´nın külli varıdır
Kudret kandilinin gizli sırrıdır
Zahirde batında Ali´miz bizim.
Aşığın sadığın figanı dinmez
Yanıpta kavrulsa ateşi sönmez
Verdiği ikrardan asla hiç dönmez
Savrulsa semaya külümüz bizim.
Hakk´ın yolu için candan geçeriz
Ehlibeyt dostunu bilip seçeriz
Dost elinden zehir olsa içeriz
Dostan gelen zehir balımız bizim.
Yolumuz çetindir sürmek zor derler
Ateşten gömlektir kızgın kor derler
Her yolda bir cömert deli var derler
Ali Sefa´m yolda delimiz bizim.
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Ali İmran suresi:
Bismillahirahmanirahiym, Elleziyne yükülüne rabbena innena
amenna fagfirlena zünübana ve kına´azabennari. Essabiriyne,
vessadikıyne velkanitiyne, velmünfikıyne, vel müstagfiriyne
bil´eshari. Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve velmelaiketü
ve ülül´ılmi kaimen bilkıstı, la ilahe illa hüvel
´aziyzülhakiymü.
İnneddiyne
´ındallahil´islamü,
ve
mahtelefelleziyne ütülkitabe illa min ba´di ma caehümül´ılmü
bağyen beynehüm, ve men yekfür biayatillahi feinnallahe
seriy´ulhisabi.
Açıklaması:
Ali İmran suresi (Kerbela Şehitleri için inen ayet) Kerbela
anısına
Yok iken yer ile gökler ezelden
Hakk´ın birliğinde elimiz vardır
Sevdik yüce Hakk´ı canı gönülden
Hakk´a ikrar veren dilimiz vardır.
Ehlibeyt geldi Hakk´ın nurundan
Kimse anlamadı onun sırrından
Yüreğimiz yandı aşkın narından
Yandıkta kavrulduk külümüz vardır.
Bismillah diyerek divana vardık
Gönül köşkümüzde biz Hakk´ı gördük
Tevella teberra ikrarı verdik
Yüce Hakk´a giden yolumuz vardır.
İrrah manirrahiym deyip gönül bağladık
İmam Hüseyin´e yandık ağladık
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Çıkardık alları kara bağladık
Al kana belenmiş çölümüz vardır.
Elleziyne yekülune rabbena
İnnena amenna fagfirlena
Yetmiş üç şehidi verdik canana
Kanlı göz yaşından selimiz vardır.
Zünübana ve kına´azabennari
Hakk´ın derğahın da kuruldu didar
Velayet nurundan geldi ol settar
Divanı derğah da Ali´miz vardır.
Essabiriyne vessadikıyne velkanitiyne,
Geçti boynuna lanet halkası Yezid´in
Kerbela Şehitleri için gelen bu ayetin
Kur´an-ı gönderen velimiz vardır.
Velmünfiğıyne, vel müstagfiriyne bil´eshari
Arşı kürsü tuttu ahu intizar
Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve settar
İmam Hüseyin´den dolumuz vardır.
Velmelaiketü ve ülül´ılmi kaimen bilkıstı
Tükenmez Yezid´in zulümü kasti
Derimizi yüzdü başımız kesti
Böyle bir perişan halimiz vardır.
La ilahe illa hüvel´aziyzülhakiymü
Yaremiz derindir saramaz hekim
Ruzi mahşer günü verdiler hüküm
Şehitler serdarı ulumuz vardır.
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İnneddiyne ´ındallahil´islamü
Kudretten getirdik binbir kelamı
Kanlı Kerbela´da yüklendik gamı
Ne tagat ne de halimiz vardır.
Ve mahtelefelleziyne ütülkitabe
Yüce Hakk gönderdi yüz dört kitabı
Ehlibeyt için yaptı bu hitabı
El ele el Hakk´a elimiz vardır.
İlla min ba´di ma caehümü´ılmü
Hakk´ın derğahından aldık bu ilmi
Kanlı Kerbela´da çektik bu zulmü
Kesilmiş başlarla kolumuz vardır.
Bağyen beynehüm, ve men yekfür biayatillahi
Şehidler kanına belendi Allah
Hakk Teala bizimle hem vallah billah
İşte böyle çetin yolumuz vardır.
Feinnallahe seriy´ulhisabi gününde
Böyle zulüm varmı islam dininde
Ruzi mahşer günü Hakk´ın önünde
Gerçeği söyleyen dilimiz vardır.
Daim doğru söylemektir karımız
Arşı kürsü tuttu ahu zarımız
Yezid talan etti küllü varımız
Ne paramız nede pulumuz vardır.
Canan için biz bu candan geçeriz
İkrar verdik Hakk yolunu seçeriz
Dost elinden zehir olsa içeriz
Dostun bahçesin de gülümüz vardır.
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Ali Sefa´m derki yüce Hakk canım
Fedadır yoluna bin kez bu canım
Ne den korkayım ki yüce cananım
İki cihanda da Ali´miz vardır.

Bakara Suresi:
Bismillahirahmanirahiym. Elif lam miym. Zalikel kitabü, la
reybe fiyhi, hüden lilmüttekıyn. Elleziyne yü´minüne bilğaybi,
ve yükıymünessalate, ve mimma rezaknahüm yünfiküne.
Velleziyne yü´minüne bima ünzile ileyke ve ma ünzile min
kablike, ve bil´ahıreti hüm yukınüen. Ülaike ´ala hüden min
rabbihim ve ülaike hümülmüflihüne. İnnelleziyne keferü
sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm la yü´minüne.
Hatemallahü´ala kulübihim ve ´ala sem´ihim ve ´ala ebsarihim
ğışavetün, ve lehüm ´azabün Aliyyül ´azıymün.
Açıklaması:
Bağışlayan ve acıyan Tanrı´nın adıyla. Elif lam mim. Bu
kitapta yalan yoktur, şüphesiz fenalık yapmaktan sakınanları,
Tanrı yoluna iletir. Onlar ki; görmedikleri halde inanırlar,
ibadetlerini yaparlar. Onlara ihsan ettiğimiz rızıktan muhtaç
olanlara yardım ederler. Ve sana inzal (indirilen) olunan
Kur´an´a inanırlar. Onlar, senden önce gelen Peygamber´lere,
indirilen kitaplara da inanırlar.
Ahirete ve öldükten sonra tekrar dirileceklerine de inanırlar.
İşte onlar, Tanrı´nın doğru yolunu bulmuş kimselerdir. O
bahtiyar insanlar dünya da ve ahirette selamete ermişlerdir.
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Nasr Suresi
´Bismillahirrahmanirahiym, İzâ cae nasrullâhi vel
feth(u).Ve raeytennase yedhulünefi dinillahi efvace. Fe
sebbih bihamdi rabbikevestağfirhü. İnnehü kane tevvaba´.
Açıklaması:
Rahman ve Rahim olan Allah´ın ismiyle. Allah´ın yardımı ve
fetih geldiğinde, insanları bölük, bölük Allah´ın dinine
girerlerken gördüğün de, artık Rabbini hamd ile tesbih et ve
bağışlamasını dile! Muhakkak ki O çok bağışlayandır!

Ehlibeyt Cem Davetiyesi
Kırklar Cem´i Cenab-ı Hakk´ın emri, Kur`an-ı Kerim´in Necim
suresi 1. ayetinden 18. ayeti hükmünce Mirac´a varan Hz.
Muhammed Cenab-ı Hakk´ın emri üzerine dönüşte Kırklar
Cem´ine katılmak için uğrar. Müzemmil suresi 20. ayeti, Ali
İmran suresi 19. Ayeti, Şura suresi 23., Maide suresi 67-72,
Ezhap suresi 57., Ali İmran suresi 28., El Bakara suresi 34.
ayetlerinin hükmünce yerine getirilir. Ayrıca Bakara suresi
154, 155, 156, 157´ci ayetleriyle Fecir suresi 1 - 8. ayete kadar
Kerbela şehitleri İmam-ı Hz. Hüseyin ile 73 Şehidi Kerbela
rahmetle anılır.
Sıtkı İhlas ile Kırklar Cem´ine
Allah Allah deyip varalım canlar
Senede bir kurban talibin borcu
Muhammed Ali´ye verelim canlar
Üçler beşler kırklar burada hepsi
Buraya açılır Hakk´ın kapısı
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Sekiz cennet uçmağıdır yapısı
Eşiğine yüzler sürelim canlar
Ali Sefa´m der ki yolumuz Hakk´tır
Kalbimiz temizdir gönlümüz paktır
Burdan başka Hakk´a giden yol yoktur
El ele, el Hakk´a verelim canlar

12 Hizmet Sahipleri
1. Pir, Rehber = Post dedesi, yardımcısı
2. Zakir = (Aşık) Sazla deyiş çalıp söyler
3. Peyikçi = (Haberci) Cem`i haber verir
4. Kapıcı = Cem´in güvenliğini sağlar
5. İznikçi = (Ayakkabıcı) Ayakkabılara bakar
6. Çarcı = (Süpürgeci) Meydana çar çalar
7. Seccadeci = (Postcu) Meydana seccade serer
8. Delilci = (Çerağcı) Işık (mum) yakar
9. İbrikçi = (Tezekar) El suyu döker
10. Sakkacı = Kerbela şehitlerine su dağıtır
11. Kurbancı = Kurbanı pişirir ve dağıtır
12. Asacı = (Gözcü) Sükuneti sağlar
Pervane = Semah dönenler
12 Hizmete Başlangıç
1. Marifete Hü diyelim
2. Aşığa bürhan, mümine nişan (hellalık almak, niyazlaşmak)
3. 12 Hizmet sahiplerinin çağrılması
4. Süpürgecinin 12 hizmet meydanını süpürmesi
5. Tezekar (el suyu duası)
6. Pir postunun getirilip, dualanması (seccade)
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7. Delilin uyarılması
8. Kurban duası ve tekbirlenmesi
9. Kısa bir ara - Mola
10. Süpürge hizmeti
11. Cem´in mühürlenmesi
12. Edep erkan (Ehlibeyt´e secde)
13. Büyük taçlama
14. Miraçlama (Kırk´lar semahı)
15. Sakka suyu (Mersiye) ve Kerbela olayından anlatımlar
16. Delil Sır edilir
17. Lokmaların dualanması ve dağıtılması
18. Cem evine katkı hizmeti (yardım)
19. Oturan - duran duası

Cem
- Rehber mikrofonu alır Cem´de olan tüm canlara post
dedesinin geldiğini haber verir ve tüm canların ayağa
kalkmasını söyler.
- Dede mümin canlar, müslüm bacılar diyerek salona
girdiğinde; sağı solu selamlıyarak ve yere niyaz ederek posta
yaklaşır ´destine postuna´ diyerek dara durur.
- Rehber, post dedesine bir dua verir.
- Post dedesi ayakta durarak selavatlar okur ve daha sonra
yerine geçer. Önce rehber ile görüşür, sonra tüm canlara
hitaben bir dua okur. Duadan sonra tüm canlar yere secde eder
ve yere otururlar. Sonra dede topluma karşı nasihatlar eder.
- Zakir tüm hizmetlileri çağıran bir beyit okur, beyitte ismi
zikredilen hizmetliler koşarak gelir ve gözcünün yanında dara
dururlar, beyitten sonra dede tüm hizmetlilere dua verir.
- Dedenin okuduğu duadan sonra herkes görevinin başına
döner.
- Dede seccadenin getirilmesini söyler, seccade getirilir ve elin
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üstünde tutulur. Ayakta şu dua okunur (seccadeyi iki kişi
getirir, bunlar hizmetlide olabilir).
Seccade Duası
Destur Pir
Bismi Şah
La Feta ila Ali la seyfa ila Zülfikar
Allah Allah
Nuru Hüda´nındır bu seccade
Muhammed Mustafa´nındır bu seccade
Ali´yel Mürteza´nındır bu seccade
Haticeyü Kibriya, Fatıma-tı Zehra´nın, Hayri Niza´nındır bu
seccade
İman Hasan, Şah Hüseyin-i Kerbela´nındır bu seccade
İmam Zeynel, Muhammet Bakır, İmam Caferi Sadık ilmi
atanındır bu seccade
İmam Musay-ı Kazım, Horasan Piri İmam Rıza´nındır bu
seccade
Muhammet Taki, Ali-yel Naki, Hasan-ül Askeri, Mehti sahip
zamanındır bu seccade
Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-i Veli´nindir bu seccade
“Allahüme salli ala seyydine Muhammed ve ala Ali seyydine
Muhammed”
Pir dua verir
Seccade getirilir ve dua ile postun önünde serilir (gelip niyaz
ederken kesinlikle çiğnenmemelidir).
Süpürgeci gelir, yere üç kez süpürge çalar. Süpürgeyi sol
kolunun altına alır, dara durur ve şu duayı okur;
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Süpürge duası
Bismi Şah Allah Allah
Şehidi Kerbela için gözlerim dolu yaştır.
Lanet olsun yezid´e, Yezid´in bağrı kara taştır.
Eren´ler yolunda Ali-yel Murtaza baştır.
Kırklar meydanında üstadımız Seyyid-i Ferraş´tır.
Ber Cemal-i Muhammed Kemal-i İmam Hasan, İmam
Hüseyin, Ali´yun Muhammed´e salavat.
“Allahüme salli ala seyyidine Muhammed ve ala Ali seyydinde
Muhammed” Allah eyvallah nefes Pir´dendir.
----------------Biz üç bacıydık
Güruhu Naciydik
Kırklar meydanında süpürkeciydik
Süpürkeci Selman kör olsun Yezid Mervan
Zuhura gelsin
Mehti sahibi zaman
Allah eyvallah nefes Pirdendir.
Dede dua eder ve süpürgeciler niyaz edip yerlerine geçerler.
TEZEKAR (İBRİKCİ) duası
Görevi alan bacı ve can (canın elinde leğen ve ibrik, bacının
omuzunda havlu) beraberce kırklar meydanının kenarına
gelirler. Tezekar: “Hüü Eren`ler, Muhammed Ali´nin
hizmeti geliyor” der ve bir adım ileri atar. İkinci sefer yine
“Hüü Eren`ler, Muhammed Ali´nin hizmeti geliyor” der ve
meydanın ortasına gelmiş olur.
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Tekrar Tezakar: “Hayır, Hümmet Pirim” derler, yere niyaz
ederler ve karşılıklı diz çöküp otururlar.
Evvela can, bacının eline; ´Allah, Muhammed, ya Ali´
diyerek su döker, havlu ile kurular. Sonra bacı canın eline su
döker, havlu ile kurular. Ayağa kalkarak can elinde leğen ibrik
ön de, bacı elinde havlu arkada, dedenin önüne gidip dededen
başlıyarak, halkada oturanların hepsinin ellerine su döker ve
bacı arkada havlu ile kuruluyarak gelirler.
Son gözcünün eline döküp bitirince, postun üzerinde duran
delilin önüne giderek; ´Allah, Muhammed, ya Ali´ diyerek üç
damla su delinin altına döktükten sonra, gözcü ile beraber dara
durarak, tezekar şu duayı okur:
“Bismi Şah Allah Allah
Ben gülami Haydar´ım, adudan etmem hayfu pak. Bu
hizmetin sahibi Selman-ı Pak. Gönlümüzü Hakk´a yunduk
arındık olduk pak.
Ber Cemali Muhammed Kemalı, İmam Hasan, İmam Hüseyin,
Ali´yun Muhammed´e salavat.
“Allahüme salli ala seyydine Muhammed ve ala Ali
seyydinde Muhammed” der.
Dede dua eder ve Tezakarlar niyaz edip yerlerine geçerler.
Post Nişane
Arşi mua Allah´da yeşil kandilde
Şah-ı Merdan Ali`m gördü bu postu
Yok iken yer ile gökler ezelden
Divani derğahta serdi bu postu
Hazret´i Muhammed Mirac´a gitti
Gönlünü birleyip ol Hakk´a yetti
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Hakk Muhammed Ali´m el elden tuttu
Muhammed Ali´den aldı bu postu
Muhammed getirdi kırklar Cem´ine
Hü diyerek Eren`lerin demine
Hakk´ın nuru Fatıma´nın önüne
Tanrı´nın aşkına serdi bu postu
Fatıma Anne´miz posta oturdu
Doksan bin kelamı dile getirdi
Oda alıp Şah Hasan´a götürdü
İmam Hasan gelip aldı bu postu
İmam Hasan ya Hakk deyip ağladı
Hakk aşkına ciğerini dağladı
Varıp Hüseyin´e özün bağladı
İmam Hüseyin´e verdi bu postu
İmam-ı Hüseyin ol postu gördü
Hakk´a ikrar verip yüzünü sürdü
Yetmiş üç şehidi bu yolda verdi
İmam-ı Hüseyin aldı bu postu
Yer gök Hüseyin´i tavvaf eyledi
Bu yol senin deyi feryad eyledi
Şah Hüseyin 73 can kurban eyledi
Zeynel Abidin´e verdi bu postu.
Zeynel Abidin´im aldı bu postu
Hazret´i Allah´ın ol yüce dostu
Yüzlerine sürüp bağrına bastı
Kerbela çölüne serdi bu postu
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Zeynel Abidin´im ağladı zarı
Yetmiş üç şehidin tek yadiğarı
Kanlı Kerbela´da kurdu didarı
Muhammed Bakır´a verdi bu postu
Muhammed Bakır´dır hasların hası
Kanlı Kerbela´dan aldı bu yası
İmam Cafer Sadık giydi libasi
Cafer-i Sadık´a verdi bu postu
İmam Cafer Sadık ilmin atası
Muhammed Ali´dir aslı atası
Mahşer günü elimizden tutası
Musa´yı Kazım´a verdi bu postu
İmam Musa´yı Kazım ilmin direği
Muhammed Ali´den gelir süreği
Kanlı Kerbela´da yandı yüreği
İmam-ı Rıza´ya verdi bu postu
İmam Rıza İmam´ların nurudur
Yüce Hakk´ın hüccetidir sırrıdır
İlmim atasıdır yolun Pir´idir
Muhammed Taki´ye verdi bu postu
Muhammed Taki´miz vardı secdeye
Allah bir Muhammed Ali´dir diye
Verdi emaneti Ali Naki´ye
İmam Ali Naki aldı bu postu
İmam Naki durdu Hakk´ın darına
Düştü Kerbela´nın ahu zarına
Vardı Hasan-ül Askarı didarına
Hasan-ül Askarı aldı bu postu
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Hasan-ül Askarı zamana baktı
Zaman tamam deyip cerağlar yaktı
Dedi Mehdi geldi bir seher vakti
Muhammed Mehdi´ye verdi bu postu
Muhammed Mehdi´miz özün bağladı
İmam Hüseyin´e yandı ağladı
Çıkardı alları kara bağladı
Haydar-ı Kerrar´a verdi bu postu.
Muhammed Mehdi´dir Ali divanda
Hem Ali´dir hem Veli´dir cihanda
Evveldir ahirdir Ali Kur´an´da
Hakk Teala Ali´ye verdi bu postu
Ali Sefa´m der ki yolumuz haktır
Kalbimiz temizdir gönlümüz paktır
Burdan başka Hakk´a giden yol yoktur
Hakk Muhammed Ali serdi bu postu

Mumcu (Delil)
Hizmet sahibi kırklar meydanının kenarına gelir, ayakları
mühürlü, sağ eli kalbinin üzerinde, sol eli yana sarkık, başı
hafif öne eğik (kıyamda) durur ve: “Hüü Eren´ler,
Muhammed Ali´nin hizmeti geliyor” der ve bir adım ileri
gider. İkinci sefer yine: “Hüü Eren´ler, Muhammed Ali´nin
hizmeti geliyor” der ve bir adım daha ileriye gider.
Üçüncü kez yine: “Hüü Eren´ler, Muhammed Ali´nin
hizmeti geliyor” der ve evvelden postun sağ tarafına konan
delilin yanına varır.
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Delilci: “Hayır hümmet Pir´im” der delilin önünde diz çöker
ve: “Allah Muhammed Ali” diyerek sağına soluna ve önüne
niyaz edererek duaları okumaya başlar:
“Bismillahirrahmanirrahiym
Çırağı ruhsan, fahri dervişan, zuhuru İmam, kuşadı meydan,
kanunu evliya, kuvveti abdalan, himmeti Pir´an, Pir´i Horasan.
Bismi Şah, Allah Allah
Çırağı evliya nura semavat. Bu menzildir ol turi muracat.
Ruşan kıl niyaz ol çırağı embiyaya. Ver candan selavat
Muhammed Mustafa´ya.
Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala Ali seyyidine
Muhammed vel Fatıma, vel Hasan, vel Hüseyin vel Ali eshabı
evladı ecmain.
Nuri Muhammed, Hakk´tan ola inayet. Hakk erenler aşkına
yana yakıla aydınlata cümle kainat” der. Delili uyarır (yakar),
yaktıktan sonra Nur suresinin 35. ve 36. ayetini okur.
Nur suresi, 35. Ayet
Bismi Şah Allah Allah. Rahman ve rahim olan Allah´ın adıyla
başlıyorum.
Allah göklerin ve yerin nurudur. O´nun nuru içinde ışık
bulunan bir kandil yuvasına benzer. O ışık bir cam içindedir,
cam ise sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu ne yalnız doğu
da ne de yalnız batı da bulunan bereketli zeytin agacından
yakılır. Ateş değmezse bile nerdeyse yağın kendisi
aydınlatacak, nur üstünde nurdur.
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Allah dilediğini nuruna kavuşturur, Allah insanlara misal verir,
O her şeyi bilir.
Nur suresi, 36. Ayet
Bu ışık Allah´ın yüksek ve kutsal bilinen içlerinde Allah´ın
adının anılmasına izin verilen, akşamdan sabaha kadar içinde
Tanrı´nın ismi anılan evlerde yakılır.
Okuduktan sonra yüksek sesle selavat okur.
“Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala Ali
seyyidine Muhammed”.
“Hayri hümmet Pir´im” der ve diz üstünde bekler.

Miraçlama
Geldi Cebrail buyurdu
Hakk Muhammed Mustafa´ya
Hakk seni Miraca okur
Daveti kadir Huda
Evvel emanet budur
Pir Rehber tutasın
Daim erkana yatasın
Tariki mustakime
Muhammed süküte vardı
Yoktur senden bir aziz
Ibtida senden el tutayım
Hakk buyurdu vedduha
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Cebrail´den el tuttu
Muhammed bel bağladı
İki gönüllü bir ettiler
Yürüdüler derğaha
Vardı derğah kapısına
Gördü bir arslan yatar
Arslan ana hamle kıldı
Başa koptu bir fena
Hakk´tan bir nida geldi
Korkmasın Habibi´m dedi
Hatemi ağzına ver
Arslan ister nişane
Hatemi ağzına attı
Arslan oldu sakin
Yol verdi Muhammed´e
Arslan gitti pünhana
Vardı Hakk´ı tevvaf etti
İbtida bunu söyledi
Ne yaman şirin varmış
Hayli cevr eyledi bize
Gördü bir fakir derviş
Hemen yutmak diledi
Amcam oglu Ali olaydı
Dayanırdı bu cevre
Ey benim sırrı devletim
Arslan tabidir sana
Eşiğinde pazvand oldu
Kıbleyi kıbleğaha
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Kudretten bir el geldi
Südü elmayı baldan aldı
Muhammed destini sundu
Nuş etti azemetüllaha
Doksan bin kelam danıştı
İki gönül dostuna
Tevhidi armağan aldı
Yer yüzünde mümine
Muhammed ayağa kalktı
Ümmetini diledi
Ümmetine sünnet olsun
Ol Şah-ı evliya
Hakk´a bağladı özünü
Turaba sürdü yüzünü
Cennetteki üzümü
Ol Hasan Hüseyin Şah´a
Selman orda hazır idi
Seydüllahın diledi
Bir üzüm tanesini
Koydu Selman´ın keşkürüne
Eyilip secde kıldı
Hoşçakal sultanım dedi
Varıp evine giderken
Yol uğradı Kırklar´a
Vardi Kırklar makamın
Oturban oldu sakin
Cümlesi secde kıldı
Hazret´i Emrullaha
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Muhamemed lisane geldi
Ya sizlere kimler derler
Kayibiden bir ses geldi
Ya bizlere Kırklar derler
Ya siz otuz dokuzsunuz
Kırkınız neden maluma
Birimiz kırk kırkımız bir
Sair değil varımız
Birine neşter vurulsa
Kırkımızdan akar kanımız
Selman Şeydullah´da
O´nunla tamam varımız
Selman içeri girdi
Keşkürü meydana koydu
Kudretten bir el geldi
Hatemi parmağında gördü
Ezipten engür oldu
Uğradı müşkül hale
Birisi nuş eyledi
Cümlesi oldu hayran
Mümin müslüm uryan buryan
Cümlesi semaha girdi
Muhammed bile kalktı
Kırklar´la semaha
El attı esti kafe
Yetiş Muhammed Mustafa
Sefa ey can dediler
Cümlesi secde kıldılar
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Evveli sen ahiri sen
Zahiri sen batını sen
Saddaksın ya Ali dediler
Şah Hatayı vukuf oldu
Bu sırrın ötesine
Hakk sırrını inandırmadı
Özü çürük ervahına.
Bunları okuduktan sonra secdeye varır.
Sakkacı
Sakkacı su dolu bir kapla gelip dara durur ve şu tercumani
yüksek sesle okur:
´Bismillahirahmanirrahiym.
Selamulllah ala İmam Hüseyin ... Ve Ali İmam Hüseyin ...
Evladı İmam Hüseyin ...
Lanetullah katl-i İmam Hüseyin
Lütfuna muhtacız eyle ihsan ya Hüseyin
Derdimize senden derman eyle derman ya Hüseyin
Gayri muhtaç kılma aşıkanı elaman
Sen medet kıl bizlere her vakit ya Hüseyin
Sad hezaren lanet olsun o gürühu dalale
Nakzi ahd ile şehit kıldılar anlar, seni ya Hüseyin
İsmi pakın aşkı için zikredeni koyma zulmette hergiz
Bermurad et didei giryan ile ağlayanı ya Hüseyin
İznin ile su tabşırdım aşkına vermek için
Aşkınla içenlere kıl abı hayat ya Hüseyin”
62

Alevilikte İbadetlerimiz - Ali Sefa Dede

Sakkacı eline bir bardak ve su dolu bir sürahi alır, bardağa suyu
doldurur ve dedeyle beraber üç kişiye su verir, su verirken
yüksek sesle:
“Geçmişiz biz canı baştan Eren´ler aşkına
Can gözü dem be dem Hakk´ı görenler aşkına
Kerbela deşti gamında can verenler aşkına
Gözüm yaşı sebil ettim Şah-ı şehidin aşkına”
Sakkacının su dağıtırken okuduğu Mersiye
Sakka meydanın çevresinde dolanarak elindeki sudan az
miktarda olmak üzere tüm Cem´de oturanlara serper, su
serperken yüksek sesle de şunları okur:
“Geçmişiz biz canı baştan Eren´ler aşkına
Can gözü dem be dem Hakk´ı görenler aşkına
Kerbela deşti gamında can verenler aşkına
Gözüm yaşı sebil ettim Şah-ı şehidin aşkına
Saka hüm ya Şah Hüseyin
Lütfuna mutaciz ya Hüseyin
Derdine derman, hastasına şifa eyle, bu sudan bir yudum içene
ya Hüseyin
Saka hüm ya Şah Hüseyin
Şefaat kıl bu sudan üstüne düşene ya Hüseyin
Aşk olsun içene, rahmet olsun Hakk´a göçene
Lanet olsun Yezid´in evrahına soyuna
Selamullah ya Hüseyin
Selamullah ya Hüseyin
Selamullah ya Hüseyin”
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Cem´in bitimin de delili sır etme
Dede yüksek sesle;
´Allahümme salli ala seyiddine Muhammed ve ala Ali
seyiddine Muahmmed´
diyerek selavat getirince, çerağcı meydana gelir.
Çerağcı çıranın önünde diz çöker;
´Allah Muhammed Ali´ diyerek niyaz eder ve; ´Hayır
hümmet Pir´im´ der ve şu iki dörtlüğü okur:
“Üstümüzde gezen erenlerin ruhudur
Gözyaşımız ibadetin sırrıdır
Yanan delilimiz Hakk´ın nurudur
Muhammed Mirac´a gitti bu nurdan
Muhammed Ali´nin nurudur bu nur
İrfan meydanında bu nur bulunur
Pir´in himmetiyle delil sır olur
Himmet eyle Pir´im sır olsun delil
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Dünyadan Göçecek Müminler İçin;
Ölümü yaklaştığında iyi vasiyet etmeyenin aklı ve zekası
eksiktir.
Dediler ki: “Ya Resullullah! Vasiyet nasıl olmalıdır?”
Buyurdu ki: “Ölüm yaklaşıp da halk yanına geldiğinde şöyle
demelidir; ´ Ey gökleri ve yeri yaratan Allah´ım, doğrusu
sen açık Hakk olan Allah´sın. Ben sana dünya darında
ahtederim ki, Rabb olarak sana razı oldum, din olarak
islama razı oldum, Peygamber olarak Muhammed
Sallallah-u Aleyhissellam´a ve imam olarak da Ali
Aleyhisselam´a razı oldum. Kitap olarak Kur´an´a ve
Ehlibeyt´ine, 12 İmam´larına razı oldum´”. (1)
ÖLÜYE TELKİN;
Şeyh Nuri, ´Fıkh ul İmam er Riza Aleyhisselam´ adlı kitabında
riyavet eder ki: “Birisi ölmek üzere iken ona; ´lailahe illallah
ve Muhammedin Resullullah´a´ şehadeti telkin et ve
Emirülmü´minin Aleyhisselam´ın ve İmam´ların tek tek
velayetini telkin et”. (2)
ÖLÜYÜ DEFNEDİP, HALK DAĞILDIKTAN SONRA
TELKİN;
Kutb er Ravendi´nin rivayetine göre, Cabir bin Seyit rivayet
eder ki; İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdu:
“Ölüyü defnedip kabrini kapattıktan sonra halk dağılıp
gidince biriniz şöyle demelidir; ´Ey filan oğlu filan! Seninle
ahitleştiğimiz ahit üzere misin? Allah´ın tek ilah olduğuna
ve Muhammed´in O´nun Resul´ü olduğuna ve Emir´ulmü´minin Ali´nin senin İmam´ın olduğuna ve diğer
İmam´ların hepsinin İmam´ın olduğuna dair şehadet et”.
Böyle yaptığınız zaman iki melekten biri diğerine şöyle der:
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“İçeriye girip ona soru sormanıza gerek kalmadı, o artık
telkin olundu”. Böylece geri dönerler ve onun yanına
girmezler. (3)

EHLİBEYT ALEYHİSSELAM MUHİBLERİNİN
MEZARLARINI ZİYARETTE;
Bihar ul envar´in rivayetinde, İmam CaferI Sadık Aleyhisselam
şöyle buyurdu: “Selam olsun Lailahe illallah ehline, Lailahe
illallah ehlinden, ey Lailahe illallah ehli, Lailahe illallah.”

>> CENAZE YIKAMA <<
Ehlibeyt muhibbi Muhammed Ali´ye gönül veren canlar
cenazeyi şöyle yıkarlar;
Önce cenazeyi yıkayacak dede veya hoca kendi abdestini alır.
Cenazenin
baş
ucuna
geçer
ve
´Bismi
Şah
Bismillahirahmanirrahiym´ der.
Sağ eli ile cenazenin karnına bir kaç defa çökerek önce
cenazenin karnında ki biriken necis ve hava boşaltılır. Sağ eline
bir ince plastik eldiven geçirerek cenazenin ön ve arka edep
yerleri yıkanır, bu yıkama bol su ile olmalıdır. Bu yıkama işi
bittikten sonra cenazenin poposuna sıkıca pamuk tıkanır ki
içinden tekrar pislik akmasını önlemek için önlem alınır ve
yıkayan kişi meftanın sağ tarafına geçer.
üç defa ellerini yıkarken şöyle söylenir:
“Allahümme salli Ala Seyidine bi Hakk´ın nuru cemali iki
cihan serveri ahır zaman Peygamber´imiz, Hz. Hakk´ın
Nübüvvet nuru MUHAMMED Mustafa hürmetine, bu din
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kardeşimizin elleri ile işlediği günahlarını sen bağışla Ya
Rabbi”.
Üç defa mevtanın ağzını su ile yıkarken:
“Alla hümme Salli ala Seyyidine bi Hakk´ın nuru cemali
erenlerin, evliyaların, enbiyaların, nebilerin, velilerin ve
gaib erenlerinin ve onların serçeşme başı olan velayet
mülkünün sahibi şahlar Şah-ı, evliyalar evliyası, Velayet
nurumuz Şah-ı Merdan Aliyel Mürtaza´nın yüzü suyu
hürmetine, bu din kardeşimizin ağzı ile yapmış olduğu
günahları af eyle ya Rabbi”.
Üç defa burna su verilir:
“Alla hümme salli ala Seyidine bi Hakk´ın nuru cemali Hz.
Şehitler sultanı, şehitler Anne´si, şehit Hidayet nurumuz
Fatıma-tı Zehra Anne´mizin yüzü suyu hürmetine, bu
mefta burnunu kem işlere sokmuşsa sen af eyle ya Rabbi”.
Üç defa yüzü yıkanırken:
“Allahümme salli ala Seyidine bi Hakk´ın nuru cemali, Hz.
Allah´ın Kudret nuru Ehlibeyt´in yüzü suyu hürmeti, bu
mefta cemalini utandıracak suç işlemişse, sen Hz.
Ehlibeyt´in hürmetine bağışla ya Rabbi”.
Üç defa yüzü yıkanır, sağ el suya tutularak, başın orta kısmına
el avuç içinde su dökülerek temizlenir ki:
“Alla hümme salli ala Seyidine bi Hakk´ın nur cemali,
İnayet nurumuz İmam Hasan´ın, Rahmet nurumuz Şah
İmam Hüseyin´i Deşti Kerbela´nın hürmetine bu
kardeşimizin günahlarını af et ya Rabbi”.
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Sağ kulak sol kulak serçe parmakları ile yıkanır ki:
“Allahümme salli ala Seyyidine bi Hakk´ın nuru cemali,
İmamet nurumuz 12 İmam´lar aşkına sen bu kardeşimizin
kov giybet dinleyerek günah işlemişse günahlarını af et ya
Rabbi”.
Boyun kısmı yıkanırken:
“Alahümme salli ala Seyyidine bi Hakk´ın nuru cemali, bu
canımızı 14 Masum-u Paklar aşkına bağışla ya Rabbi”.
Sağ kol sol kol yıkanır:
“Allahümme salli ala Seyyidine bi Hakk´ın nuru cemali, bu
canımızı 17 Kemer Best aşkına bağışla ya Rabbi”.
Sağ ayak sol ayak yıkanırken;
“Allahümme salli Ali Seyiddine bi Hakk´ın nuru cemali, bu
canımızı Kırk´lar bağışlaya aşkına Rabbi”.
Ve baştan başlayarak son olarak da bütün vücudu üç defa
sabunlu ılık su ile yıkanırken:
“Alla hümme salli ala Seyyidine bi Hakk´ın nuru cemali,
Hz. Üçler´in, Beşler´in, Yediler´in, 12 İmam´ların, 14
Masumu Paklar´ın, 17 Kemer Best´lerin, Kırklar´ın yüzü
suyu hürmetine bu din kardeşimizin tüm günahlarını af
eyle ya Rabbi” diye dua edilir, duru su ile durulanır ve
kurulandıktan sonra mefta kefenlenir.
Orda bulunan bütün cemaatten helallık istemek için de
şöyle söylenir;
Ey Cematı müslimin, bu din kardeşimiz Hz. Adem
Sefiyullah´ın evlatlarından, Hz. İbrahim Halilullah´ın
milletlerinden, Hz. Ahır zaman Peygamber´imiz iki cihan
serveri Muhammet Mustafa´nın ümmetlerinden, evliyalar Şah-ı
Velayet mülkünün sahibi Şah-ı Merdan İmam-ı Ali´nin
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taliplerinden, Hz. Yüce Tanrı´nın Hidayet nuru Hz. Ehlibeyt´in
muhiplerinden, 12 İmam´lara yar, Kerbela şehitlerimize dost
olduğuna kanaat getirdiğimiz bu canımız, falancıdan doğmuş
ve filancının evladı, filancı Hakk´a yürümüştür. Bu din
kardeşimizi nasıl bilirsiniz deyince; cemaat ´Allah rahmet
eylesin´ der. Onda hakkı olan olmayan sorulur, kimsenin
alacağı yoksa kabire gidene kadar, 7 defa ´hakkınızı helal edin´
diye dede meftaya helallık alır ve kendi de mefta adına onlara
helallık verip, hakkını bağışlar.

CENAZE iBADETi
Cenaze ibadetini yerine getirecek dede veya hoca akıl balik
olması lazım.
Cenazeyi morgdan, hastaneden veya evinden teslim alan dede
cenazenin önce abdesini aldırır. Karnındaki havayı boşaltır ve
meftanın geri kıç, apış arasına pamuk sıkıştırır ki; meftayı
musalla taşının üzerine götürürken bu önlem alınmalıdır,
MEFTA sallanınca ABDESTİ bozulmasın diye.
DEDE eğer cenazeyi evden teslim almış ise, ilk önce en
yakınlarından üç defa helallık alır. Helallık aldıktan sonra
ibadet için MEFTA´YI MUSALLA TAŞININ üzerine koyar ve
hazır bulunan cemata abdesti olmayanlara abdest almalarını
hatırlatır.
Bütün bu işlemler bittikten sonra, DEDE MEFTANIN ön
tarafına geçer cemata saf tutmaları için rica da bulunur. Cemaat
saf tuttuktan sonra, DEDE yönünü cemaata dönerek şöyle hitap
eder: “EY CEMAATI MÜSLÜMİN, MÜMÜN MÜSLÜM
DİN KARDEŞLERİM hepimiz Hakk´tan geldik, HAKK´A
gideceğiz, bu fani dünya kimseye baki değildir. Ey canlar şu an
BU FANİ DÜNYADAN aramızdan AYRILARAK ebediyete
intikal eden, bu Hakk´a yürüyen din kardeşimiz HZ. ADEM
SEFİ YULLAH´IN EVLATLARINDAN, HZ. İBRAHİM
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ALEYHİ
SELLAM´IN
MİLLETLERİNDEN,
HZ.
MUHAMMED MUSTAFA´NIN ÜMMETLERİNDEN, HZ.
EMRÜL MÜMÜNÜN İMAM-I ŞAH-I MERDAN ALİ-YEL
MÜRTAZA´NIN TALİPLERİNDEN, HZ. EHLİBEYT
MUHİPLERİNDEN, 12 İMAM´LARA YAR, KERBELA
ŞEHİDLERİMİ- ZE VE HZ. İMAM-I HÜSEYİN´E DOST
OLDUĞUNA kanaat getirdiğimiz, filan babanın evladı, filan
anneden dünyaya gelen (erkek ise mümün, kadın ise müslüm)
bu din kardeşimiz, bu can aramızdan ayrılarak Hakk´a
yürümüştür. Bu canı nasıl bilirsiniz, bu cana hakkınızı helal
edermisiniz” diye DEDE yüksek sesle tüm cematın duyacağı
şekilde tüm canlardan helallık ister.
Bu helallık alma işlemi üç defa tekrarlanır. Tüm cemaatta
´ALLAH RAHMET ETSİN VE RAHMET EYLESİN,
BİZLER HAKKIMIZI HELAL ediyoruz´ derler. Dedede
MEFDADAN VEKALETEN cemata hakkını helal eder.
DEDE YÖNÜNÜ TEKRAR MEFTAYA DÖNER, MEFTA
ERKEK İSE ER KİŞİ NİYETİNE, KADIN İSE HATUN
BACI NİYETİNE; DURDUK
DİVANA UYDUK
KUR´AN´A, GÖNÜL VERDİK 12 İMAM´A NİYET
EYLEDİK CENAZE İBADETİNE der.
İBADET
Birinci tekbiri getirerek ´ALLAH-U EKBER´ der, ellerini
KULAK hizasına kadar götürerek, yavaşca göbek hizasına
indirir. Sağ el sol elin üzerine getirerek kamet bağlar ve
sessizce kalbinden; ´SUBHANEKE ALLA HÜMME VEBİ
HAMDİKE VE TEBAREKE KESMÜKE VE TAALA
CEDDÜKE VE CELLE SENA UİKE VELA İLAHE
GAYRÜKE ayetini okur.
İkinci ayet olarak; ´ALLAH HÜMME SALLİ ALA
SEYİDİNE MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYİDİNE
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MUHAMMED, KEMA SALLEYTE ALA İBRAHİME VE
ALA ALİ İBRAHİME, İNNEKE, HAMİDÜN, MECİD´
ayetini okur.
İkinci tekbirde; eller kıpırtatılmadan sadece baş hafif yukarı
kaldırılır ve indirilir tekrar suphaneke ayeti ile ´ALLAH
HÜMME BARİK, ALA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ
SEYİDİNE MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA
İBRAHİME VE ALA ALİ İBRAHİM, İNNEKE
HAMİDÜN MECİD´ ayeti okunur.
Tekrar yine baş ile aynı hareket tekrarlanır, bu tekbir hareketi
dört rekattır.
Beşinci tekbir de başı hafif sağa çevrilerek; ´ESSELAMÜN
ALEYKE VE RAHMETULLAH ALİYÜN VELİ
YULLAH´ diye sağ tarafa selam verilirken, sağ el aşağı salı
verilir. Tekrar başını sol tarafa çevirerek sola selam vererek;
´essalamun ve rahmetullah VELİYUN ALİ YULLAH´ El
Fatiha (bilenler kalbinden Fatiha suresini okurlar) derken sol
el aşağı salı verilir ve İbadet bitirilir.
CEMAAT KALBİNDEN FATİHA SURESİNİ OKUR
DEDE, CEMAATA MEFTAYI MUSALLA TAŞININ ÜZERİNDEN ALDIRARAK, MEZARININ BAŞINA GÖTÜRENE KADAR KISA ARALIKLARLA MEFTA İÇİN YÜCE
TANRI´YA yüksek sesle şöyle dua eyler: “ALLAH HÜMME
SALLİ ALA SEYYİDİNE Bİ HAKK´IN NUR CEMALİ
VELAYET NURUMUZ HZ. ŞAH-I MERDAN EMÜRÜLMÜNİN İMAM-I ALİ-YÜN VELİ YULLAH HÜRMETİ
HAKKI İÇİN YA RABBİ BU DİN KARDEŞİMİZİN
GÜNAHLARINI AFFEYLE AFFI MAFİRET EYLE.
NÜBÜVVET NURUMUZ İKİ CİHAN SERVERİ AHIR
ZAMAN
PEYGANBERİMİZ
HZ.
MUHAMMED
MUSTAFA´NIN HÜRMETİ HAKKI İÇİN AFFI
71

Alevilikte İbadetlerimiz - Ali Sefa Dede

MAFİRET EYLE. YA RABBİ HİDAYET NURUMUZ
ŞEHİDLERİN ANNESİ ŞEHİD FATIMA-TI ZEHRA
ANNE´MİZİN HÜRMETİ HAKKI İÇİN BAĞIŞLA. YA
RABBİ İNAYET NURUMUZ ŞEHİDLERİN İNCİSİ
ŞEHİDİ İMAM-I HASAN´I MÜÇTABA´NIN HÜRMETİ
HAKKI İÇİN BAĞIŞLA. YA RABBİ RAHMET
NURUMUZ ŞEHİDLERİN SERDARI, MÜMÜNLERİN
SECDEĞAHI, MÜSLÜMLERİN KIBLEĞAHI ŞAH
İMAM-I HÜSEYİN´İ ŞEHİDİ DEŞTİ KERBALA´NIN
HÜRMETİ HAKKI İÇİN GÜNAHLARINI AFFEYLE,
AFFI MAFİRET EYLE YA RABBİ.
İmamet nurumuz Hz.12 İmam´ların hürmeti hakkı için
günahlarını affeyle, affı mafiret eyle ya Rabbi.
Senin izzeti Celalin hürmeti hakkı için, af eyle, affı mafiret
eyle ya Rabbi.
Kabrini aydınlık mekanını Cennet eyle.
Mefta mezara konurken, dede son defa meftanın komşularından, hısım akrabalarından, hane halkından helalık alır. Mefta
mezara konurken ´İHLAS SURESİ ve FATİHA SURESİ´
ayetleri okunur veya ´YASİN´ aktarılır. Eğer ´YASİN´ ezberde
değilse ´AYET-EL KÜRSÜ´ üç defa okunur veya ´ZEMMİ
SURELERDEN´ iki ayet okunur.

Talkun:
Dede talkun için kabirin başında tek başına veya yanında bir
kişi ile meftaya şöyle talkun verir: “EY AZİZ DİN
KARDEŞİM, SENİ KUL OLARAK RAHMAN VE
RAHİM OLAN YÜCE VARLIKLARIN EN YÜCESİ,
YÜCE RABB´İMİZ ALLAH-U TEALA´YA EMANET
EDİYORUZ. ÜMMET OLARAK CENABI HAKK´IN
NÜBÜVVET NURU İKİ CİHAN SER- VERİMİZ, AHIR
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ZAMAN PEYGAMBER´İMİZ HZ. MUHAMMED
MUSTAFA´YA
EMANET EYLİYORUZ. TALİP
OLARAK CENABI HAKK´IN VELAYET NURU,
ERENLERİN ŞAH-I EMRÜLMÜMİNİN İMAM-I ALİYÜL KEREMULLAH´A EMANET EDİYORUZ. MUHİP
OLARAK YERLERİN, GÖKLERİN, ARŞIN, KÜRSÜN,
LEHVİN, KALEMİN, 18 BİN ALEMLERİN ŞEFAAT
KANI HZ. EHLİBEYT´E EMANET EDİYORUZ.
YAR OLARAK HZ. 12 İMAMLARA, DOST OLARAK
HZ. ŞEHİDLER SERDARI İMAM HÜSEYİN´E, PİR
OLARAK
HZ.
HÜNKAR
HACI
BEKTAŞ-İ
VELİYULLAH´A, REHBER OLARAK HZ. CEBRAİL´E
EMANET EDİYORUZ.
EL FATİHA” der fatiha ayeti okunur ve cenaze ibedeti burada
sona erer.

73

Alevilikte İbadetlerimiz - Ali Sefa Dede

MAHŞER YERİ
İnsanların kendi azaları, yani vücut organları mahşer yerinde
kendi sahibinin yaptığı iyi ve kötü işlere şahitlik yapacaktır.
Fusılet suresi 19-24 ayet; ameli salih kullar, Ehlibeyt dostları
sorguya çekildiklerinde Ehlibeyt o canlara yardım ve şefaat
edecektir. Kafirlere gelince onların dilleri tutulacak, kulakları
sağır, gözleri kör olacak ve onlar kendilerini savunma fırsatı
bulamadan cehenneme fırlatılacaklardır.
(Mürselat suresi 34 - 40 ayet)
Yanlış yolda olan kafirler, kendi kendilerine öfkelenip,
kızacaklar fakat Allah´ın onlara olan öfkesinin yanında onların
öfkesi bir hardal tanesi kadar kalacaktır.
(Münin suresı 10. ayet)
Mününler ise Allah´ın yardımlarına, Ehlibeyt´in şefaatine nail
olduklarından dolayı sevinç içinde yakınlarını müjdelemeye
koşarlar. Çünkü onlara Allah mükafat olarak rahmetle cennetini müjdelemiştir.
Bu dünyadan göçerken bizler, biz insanlar Azrail´den ameline
göre muamele görerek can verecegiz (Enfal surei 50. ayet).
Allah dostlarına, bizzat Allah kendisi yardım edecektir (insan
suresi10-11. ayet). Çünkü Allah´ı ve Ehlibeyt´i dost edinenler
Allah´ın sevgisini önceden kazananlardır.
(Hadid suresi 12.ayet)
Allah sizi hesaba çekeceği konusun da önceden dünya da
yaşarken sizi uyarmıştı. İşte o an geldi, bir araya toplanın
amelinize göre sonucunuzu bekleyin. Bu dehşet ve korku
içinde beklemenin ne kadar zor olacağını bilmezmiydiniz.
(Rum suresi 25.ayet)
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İnsanlar mahşer yerinde korku ve panik içinde koşuşup dehşete
kapılarak herkes başı telaşına düşecektir.
(Kaf surei 44.ayet)
İnsanları hesaba çekmek için gök gürültüsünden bin kat daha
şiddetli bir seda ile bir araya toplanmaları emir olunacak. Bu
çağırışın şiddetinden insanlar yaprak gibi titreyerek hesabın ne
kadar çetin geçeceğinin farkına varacaklar.
(Kam suresi 6.ayet).
Hesap vermekten kaçma şansları olmayacak (Taha suresi 108.
ayet).
İnsanlar korkudan yere çivilenmiş gibi, korku içinde
bekleyecekler (meariç suresi 43. ayet).
Onlar ki; Allah´ın Kur´an´nına, emirlerine uymazlardı.
Peygamber´leri yalanlardılar, Allah´ın ahır zaman Peygamber´i
Muhammed Mustafa´yı (s.a.v.) ve onun Ehlibeyt´ini
katledenler ile onlarla bir olanlar önceden uyarılmıştılar.
Dünyadayken bu hesap gününü hiç mi hiç hesaba
katmamışlardı. Şimdi işte bak yaptıkları zalimliklerinden
dolayı Allah´ın azabı onları sardı. Onlar kendi kendilerine lanet
ediyorlar ki; keşke biz bu yanlışı yapmasaydık, kendi nefsimize
uyup şeytani hislerimize kapılmasaydık demeleri kendi
sonlarını hiç mi hiç değiştirmeyecektir.
(Kamer suresi ,8.ayet)
Kafir İnsanlar korku, dehşet ve panik içinde bozguna uğramış
cehennem köpekleri gibi koşuşurlarken; Cenabı Hakk
Teala´dan iman sahiplerine hoş bir nida gelecektir: “Ey inanan
iman sahipleri; siz korkmayın, sizlere bir musibet
ulaşmayacaktır. Sizler dünyadayken hem Allah´ın dostu
hem de dostlarının dostuydunuz. Ben Gadir Hum´da
Habibim ahır zaman Peygamber´im Hz. Muhammed
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Mustafa´m (s.a.v.) vasıtasıyla sizlere iki emanet bırakmıştım; biri Kur´an-ı Azimi şanım, biride kendi Kudret
nurumdan yarattığım Ehlibeyt´imi sizlere emanet etmiştim.
Sizler benim kutsal emanetime sahip çıktınız, onlarla
hüzünlendiniz, onlarla ağladınız, onlarla güldünüz. Allah
azim ve kadirdir, işte bende burda sizlerin dostuyum. Dost,
dosttan korkmaz.
(Şura suresi 23. ayet – Maide suresi 67,68.ayet) diyecektir
İman sahiplerinin de, kafirlerin de hesap vermek için bölükler
halinde bir araya gelmekten başka seçenekleri olmayacaktır.
(Nebe suresi 18. ayet)
Hz. İsrafil tarafından SÜR üfürülünce, insanlar mezarlarından
çıkarılarak fırtınalar misali savrulup bir yere toplanınca
eyvahlar olsun bizlere, biz bu başımıza gelecekleri önceden
Peygamber´lerden duymuştuk fakat inanmamıştık. Şimdi
yalanladığımız Peygamber´ler den nasıl şefaat bekleyebiliriz
diye kendilerini lanetleyecekler. Onlar Allah´ın aşaladığı,
yüzleri kara, zillet zalimlerindendirler.
(Yasin suresi 51,52.ayet).
Allah onları lanet ve elemli bir azap ile azaplandıracaktır.
Mahşer yerinde Allah´ın ve onun aziz Ehlibeyt düşmanlarına,
Allah öyle elemli bir azap hazırlamıştır ki; onlar bunu hiç
beklemiyorlardı. Onların suratları lanetlenmiş, gözlerinin
ışıkları söndürülmüş, boyunlarına lanet halkaları takılmış,
korku içinde beklemekten başka çareleri yoktur. Onların ebedi
kalacakları yer cehennemin derinlikleridir, onlar Cenabı Hakk
Teala tarafından aşağılan- mışlardır.
(Gasıye suresi 2. ayet ve Abese suresi 40-42. ayet)
Dünyadayken kibirlenen ve büyüklenenler ve Allah´ı inkara
kalkışanların ve Allah´ın Ehlibeyt´ine düşmanlık edenlerin vay
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hallerine. Düştükleri cehennem çukurlarında nasıl da debeleşip
boçalayıp dururlar. Onların yüzlerinin lanetle boyanışını bir
görseler en yakınları dahi onlardan nasılda kaçarlar. Allah
onlara cehennemi son durak olarak tahsis eyledi.
(Zummer suresi 60. ayet)
Allah´tan ve Allah´ın sevdiklerinden yüz çevirenlerin sonu
varya işte budur.
Allah´ın gönderdiği Peygamber´leri inkara kalkanlar, Allah´ın
kelamını insanlara anlatmak için gayret eden alimleri alaya
alanlar, Allah´ı zikretmek için insanlara çağrıda bulununca
türlü bahaneler ile Allah´ın kelamından kaçanlar ve Hakk´ı
unutanlar da mahşer yerinde Allah tarafından unutulacaklar.
(Tah suresi 124-126. ayet)
Mahşer yerinde herkes başı telaşına düşecek, oğul babadan, kız
anadan kaçacak. Herkes panik, dehşet ve korku içinde kendi
kaderlerine terk edilişinden korkacaklar.
(İnfitar suresi 17-19. Ayet)
O gök ve yerin çatladığı an; gök mü yarıldı diye herkes panik
ve dehşet içinde birbirinden kaçacaklar.
(Abes suresi 33-37. ayet)
Mahşer yerinde kimse soyunun mezar taşı ile övünme şansına
sahip degildir. Çünkü herkes kendi ameli ve amel defteri ile
yargılanacaktır. O gün en çok sevinen ve kazananlar Allah´ın
ve onun aziz pak ve temiz Ehlibeyt´ine sarılıp ve tutunanlar
olacaktır. Kurtuluşa erişeceklerde onlardır. Onların eli
Ehlibeyt´in elinde olacaktır. Allah´ın sevmedikleri kişilerse Hz.
Ehlibeyt´e zulüm eden kişilerdir, onlar var ya onlar cehenneme
yuvarlanırlarken millet dehşetten dillerini yutacaklar.
Cehennemin ateşi onları sarıp kuçaklayacaktır. (Meric suresi
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10-15. Ayet)
Dünyadaki yaptıklarından pişman olanlar, ne kadar pişmanlık
duysada faydası olmayacaktır. O gün meleklerin şahit olarak
dinlenmesi, cehennemin getirilip mizam terazisinin kurulması
ve insanların korku içinde bekleyişi.
(Feci suresi 21-26. ayet)
Bir hardal tanesi kadarda olsa ne işlemişseniz, o amel
defterlerinizde melekler tarafından tutanak tutulmuştur.
(Lokman suresi 16. Ayet ve zelzele suresi 6-8. ayet)
Allah´ın ve onun kutsal Ehlibeyt´inin dostlarını, melekler
mahşer yerinde karşılıyarak, Allah´ın selamını onlara ileterek;
´sizler korkmayın, sizler Allah´ın ve onun Ehlibeyt´inin
dostlarısınız. Allah´da, Allah´ın Eylibeyt´i de sizlerin
dostlarınızdır, dost dosta bugünlerde yardım etmelidir, bizler
de siz dostlarımıza yardım edeceğiz´ derler.
(Hakka suresi 18-24 ayetleri)
Yukarıda genellikle belirttiğimiz bütün konuları toplayıp,
vicdan mahkememizde bir muhasebe yaparak, şimdiden
kendinizi bu sonuca göre hazırlamamız lazım. Sonuç şudur; biz
bu dünyaya bir misafir misali geldik ve bir misafir misali
gideceğiz. Misafir olduğumuz bu dünya da Cenabı Hakk bizleri
bir çok konularda sınava tabi tutmuştur, tutacaktır.
Cenabı Hakk bizlere Kur´an ayetinde: “Biz sizleri dünya da
başı boş hayvanlar gibi dolaşasınız diye yaratmadık” böyle
demiyor mu? Demek ki biz hayvanlardan üstünlüğümüzü veya
farklılığımızı ortaya koymalıyız.
Yarın varınca Hakk divanına, Hakk Teala bize demeyecek mi:
“Yediğin, içtiğin senin olsun, gel bakalım buraya!. Neler
yaptın? Benim sana tertemiz emanet verdiğim ruhunu ak
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mı getirdin, yoksa kara mı? Benim dostlarıma dostmu
oldun, yoksa düşman mı? Benim düşmanlarıma düşman mı
oldun yoksa dost mu? Benim kara dediğime ak, ak
dediğime kara dedin ise; işte ulu divanda elimden çekeceğin
var” diye.
Cenabı Hakk bizleri milyonlarca defa uyarmasına rağmen,
malesef durumun vahammeti ortada. Bakın bir defa daha
Kur´an ayetlerini hatırlayalım:
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KIYAMET
Cenabı Hz. Allah´u Teala kıyametin kopuşunu şöyle anlatıyor:
“İnsanlar azıp, bina ve zina devri başladığın da biz İsrafil´e
emir vereceğiz ´SURU üfür´ diye. İsrafil birinci SURU üfürmesin de önce meleklerin, feriştahların, hurilerin, gılmanların
ve tüm gökyüzü ehlinin canı alınacaktır.
İkinci üfürmesin de yeryüzün de canlı mahluk ve insanoğlu
kalmayacak.
(Zümmer suresi 68,69. ayetleri).
Hz. İsrafil´in SURU üçüncü üflemesin de yeryüzünde ki
dağlar, taşlar toprak misali toz olacak, gökyüzünde yaprak
misali uçuşacak.
Dağlar taşlar toz duman olacak, havadan yıldızlar dökülecek,
ayın ve güneşin nuru gidecek, yer ve gök param parça olacak.
Allah´tan başka canlı varlık kalmayacak. Her tarafı karanlık
kaplayacak, bütün dünya harabeye dönecek.
(İbrahim suresi 48. ayet ve Taha suresi 105 -107. ayetleri)
İsrafil´in dördüncü üfürmesin de insanlar yeniden dirilişe
geçecekler. İnsanlar mahşer yerinde toparlanıp hesap vermek
için çağrıldıkların da adeta çekirgeler misali mezarlarından
fırlayarak dehşet ve korku için de adeta savrulan kasırga misali
bir araya toplanacak ve panik içinde beklemeye başlayacaklar.
Sonuçları ve akibetlerinin ne olacaklarını korku içinde
bekleyecekler çünkü başka seçenekleri olmayacak”.
(Kamer suresi 7. Ayet)
Hz. Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) yeniden
diriliş ve mahşer yerini bir hadisinde şöyle anlatıyor: “Kıyamet
kopup mahşer yerinde Cenabı Hakk´ın ulu divan derğahı
kurulduğun da ilk canlanan kızım Cenabı Hakk´ın Hidayet
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nuru Hz. Fatıma-tı Zehra olacak. O, Hz. Velayet nuru İmam-ı
Ali´nin kafirler tarafından şehit edilirken başındaki kana
belenmiş ememeyi (sarığı), Hz. İmamet nuru İmam-ı Hasan´ın
şehit olurken zehirlenerek ciğerleri bölük bölük ağzından
gelirken kanına belenmiş hırkasını, Kerbela´da evladı Rahmet
nuru İmam-ı Hüseyin´i Deşti Kerbela´nın 124 bin yerinde kılıç,
mızrak, ok, bıçak ve balta darbeleriyle parelenerek, param
parça şehit kanlarına belenmiş eynindeki gömleğini alarak
Arşu alanın kapısına dikilecek ve: “Ya Rabb Ehlibeyt´imin
hakkını istiyorum. Senin asi kulların zalim kafirlerden
davacıyım, onlar senin Kudret nurun Hz. Ehlibeyt´i dünya da
eşi benzeri görülmemiş bin bir zulümlerle katlettiler. Babam
Resullullah´ı yerinden yurdundan sürgün ettiler, evini barkını
talan ettiler. Senin emirlerini yasalarını çiğneyip hiç saydılar.
Gadir Hum´a Cebrail Aleyhisselam ile gönderdiğin
(maide suresi 67 ve 68. ayetlerle)
Velayet nuru Şah-ı Merdan Emirülmü´minin İmam-ı Ali-yül
Mürtaza´ya verdiğin halifelik hakkını zalimler gasp ettiler
(Şura suresi 23. ayet ve Ezhap suresi 72. ayet).
Biz Ehlibeyt´ini, insanoğluna emanet etmiştin, gör ki benim
Ehlibeyt´imi ne hale getirdiler. Babamı zehirledi öldürdüler,
Benim evimi ateşe verdiler, ciğerlerimi parçaladılar,
kaburgalarımı kırdılar ve iki yavrumla birlikte beni şehit ettiler.
Senin Velayet nurun Şah-ı Merdan´ı kahır kılıçları ile
katlettiler. Hasan´ımı zehirledi ciğerlerini parçaladılar. Hz.
Hüseyin´i mi ise yeryüzünde görülmemiş, hiç bir mahluğun
birbirine reva görmeyeceği bin bir zulüm altında, süt meme de
ki yavrularına varana kadar şehit ettiler.
Kur´an-ı´nı yaktı, parçaladı, bize ait ayetleri Kur´an´dan çıkarıp
yok ettiler. Hz. Atam Muhammed´in bütün gerçek hadislerini
yaktı kül ettiler. Ya Rabb bu gün benim dava günüm, bugün
şehitlerimin hakkını, hesabını senin divanı derğahında sorma
günü, bugün senin Ehlibeyt´inin divanından hakkımı
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istiyorum” diyecek.
Cenabı Hakk Teala Hz. Fatıma´ya şöyle söyleyecektir: “Ya
Fatıma, O Benim nurum olan senin Ehlibeyt´ini katledenler bu
gün yaptıklarının hesabını bana verecekler, vermek
mecburiyetindeler. Onlar benim kulum değiller, onlar benim
kulluğumdan zaten çoktan çıkmıştırlar. Benim Ehlibeyt´imin
düşmanı benim de düşmanımdır” diyecek ve Cenabı Allah-u
Teala da, Hz. Fatıma´nın yanında yer alacaktır.
Cenabı Hakk cehenneme emir verecek; ´kanlı kafirleri kor
ateşinde yak´ diye. Cehennemin ateşi bütün yeryüzünü
kaplayacak, insanlar panik içinde birbirlerini ezip çiğneyerek
herkes başı telaşına düşecek. Hz. Cenabı Hakk, Cebrail´i bana
göndererek, ´gelsin ümmetinin halini görsün´ diyecek. Beni
Cebrail kısa sürede Hakk´ın divanına ulaştıracak. Suçlu suçsuz
panik halinde ümmetlerimin çığrışmaları benim yüreğimi
dağlayacak. Cehennemin üzerine koşacağım ama bir faydası
olmayacak.
Benim feryadıma Cenabı Hakk bana şöyle diyecek: “Ya
Muhammed, Hz. Ehlibeyt´imin sadık dostlarından bana bir
kişi çağır ki bu kişi benim sadık kullarımdan birisi olsun. O
kişi sana da sadık ümmet olması lazım. O kişi Velayet
nurum Hz. Ali´nin beğenisini kazanmış, Hz. Ali´nin de
sadakatli talibi olması gerekmektedir. Ayrıca Ehlibeyt´ime
yar, Kerbela şehitlerime ve Hz. Hüseyin´ime dost, 12
İmam´larıma muhip olması gerek” diye beni ümmetime
gönderecek. Cenabı Hakk´ın yardımı ile ümmetlerimin için de
bu vasıfa sahip kırk kişi kadar bulup Hz. Hakk´ın huzurun da
bulunan Ehlibeyt´imin divanına getireceğim. Hz. Fatıma´dan,
Cenabı Hakk Kevser tasını bana vermesini emredecek ve Ben
Fatıma´dan Kevser tasını alacağım.
Cenabı Hakk´tan şu nida gelecek: “Ey Muhammed Benim
rızamı kazanmak için Ehlibeyt aşkına gözyaşı döken bu
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sadakatli kulların, gözyaşlarını Kevser tasına akıt,
cehennemin üzerine serp” diyecek ve Ben de öyle
yapacağım.
Serptiğim an cehennem 70 bin ferzah geriye çekilecek ve
cenabı Hakk cehennemin üzerine ´Sırat Köprüsü´ isminde bir
köprü kuracak. Kendi de mahşer yerine bir divan kuracak.
Divanın sahibi benim hane halkım yani Allah´ın Ehlibeyt´i
olarak bizler divan da yerlerimizi alacağız. Ben ahır zaman
Peygamber´i olduğum için arasatta kalanlara Ben şefaat
edeceğim. Cenabı Allah-u Teala meleklere şu emri verecek,
herkesin amel defterine bakın amel defterin de, bu Allah´ın
sadık kuludur diyorsa, defterin ikinci sayfasında bu Hz.
Muhammed Mustafa´nın da sadakatli ümmetidir diye yazması
lazım, eğer ikinci yaprakda bu onay var ise, üçüncü yaprakta
bu Şah-ı Merdan İmam-ı Ali´ye de sadakatli taliptir demesi ve
yazması lazım, eğer Hz. Ali´nin onayı da var ise, dördünçü
yaprakta bu can Hz. Ehlibeyt´e muhiptir demesi lazım, hem de
sadakatli muhip demesi lazım, o yaprakda onaylanmış ise,
beşinci yaprak da 12 İmam´lara sadakatli yardır mührü varsa
ve en son yaprakta Hz. İmam Hüseyin´e ve Kerbela
şehitlerimize sadakatlı dosttur diye benim Hz. Hüseyin´imin
onayını alması lazım. Cenabı Allah-u Teala bu sınavı bütün
kullarından istiyecektir. Eğer bu sınavın bir yaprağı veya bir
mührü eksik olursa Allah´ın şefaatı bu kişiye erişmeyecektir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi kıyamet ve mahşer zaten bir bütün
ele alınmaktadır. Hz. Allah-u Teala 124 bin Peygamber, 104
Hakk kitap indirdi. Bu kitapların dördü büyük ebad, 100´ü
küçük olmak üzere 104 kitap ve 102 suhufla tüm insanoğlunu
uyarmış, yanlışa sapmayın gerçeklerden ayrılmayın, Allah´ın
dostluğuna şek şüphe getirmeyin, Allah´ın size bıraktığı iki
emanetine sıkıca sarılın dediği halde bu insanoğlu Allah´ın
kanunlarını, yasalarını, kitaplarını, Peygamber´lerini hiçe
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saydı. Allah´ın ak dediğine kara, kara dediğine ak dediler.
Allah iyi insanları tüm kötülüklerden korusun, doğru
yoldan Hakk ve hakikat yolundan asla ayırmasın, Arasat
Meydanın da bırakmasın, Rahmet kapılarından girmek
nasip olsun... Kör olan gönül gözlerini açsın...
(Allah Allah)
Yazar ve Araştırmacı
Güvenç Abdal Ocağından
Ali Sefa Dede
Yazarımızın Diğer Kitapları:
1. Kanlı Kerbela Yollarında Ehlibeyt Kervanı
2. Hz. Ehlibeyt Divanı ve Alevilik
3. Felaketler Öncesi Allah ve Ehlibeyt Yoluna Son Çağrı
4. Ehlibeyt Yolunda Deyişlerimiz
5. Alevilikte İbadetlerimiz
6. Hz. Ehlibeyt´in Var Oluşu – Hadis ve Rivayetler
7. Kudret Nurumuz Hz. İmam Ali ve Faziletleri
8. Hz. Muhammed (s.a.v.) – Hz. Fatıma-tı Zehra – Hz.
Hasan-ı Mücdeba´nın - Fazilet Denizlerinden Bir
Damla
9. Rahmet Nurumuz Hz. İmam Hüseyin ve Kanlı Kerbela
10. Kerametler – Faziletler - Düşündüren Hikayeler
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